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κα ΟῚ ἘΜΕΙΟ ΚῚ ὁ αὐμαν 

᾿ ἐκ] , πρα ἐ- 

ὌΝ ἄσὶ 



6. 

Ι. Οἱ μὲν δὴ φιλόσοφοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, καὶ οἷ μὴ διὰ 
μακροῦ τινὸς διεξελθόντος λόγου μόγις πως ἀνεφάνησαν οἵ εἰσιν 
« 

ἑκάτεροι. Ἴσως γάρ, ἔφη, διὰ βραχέος οὐ ῥάδιον. Οὐ φαίνεται, 
Ψ 3 Ν “- Ψ »Ἅ , “ " Χ ΄ εἶπον" ἐμοὶ γοῦν ἔτι δοκεῖ ἂν βελτιόνως φανῆναι, εἰ περὶ τούτου 

, “- ΝῚ “-» 

μόνου ἔδει ῥηθῆναι, καὶ μὴ πολλὰ τὰ λοιπὰ διελθεῖν μέλλοντι κ5 

4. ἐμοὶ γοῦν Π: ἔμοιγ᾽ οὖν Α. 

484 κ- -485λ 776 ἡαῦέ γιοτῦ {0 
σάστυ ἐλαΐ Τλτοεοῤλεγς, ας αἰεγ,ιεα ὧν τές, 
σλοπίαῖ ὧς εγιίγισίφαί τυϊέὰ ἐλε φοΌ67,717)16712. 
72 τς ἐλεν αἴογο τυλο, ὧν οἱγέμο οὐ λέ 7εαξ 
271 ἐλε17᾽ δοτεῖς, αγὲ αὐΐο ἰο σεαγα ἐδ ἑατὺς 
ἀγα 1 ἐιΐοηι5 97 ἃ εἴν. ΠῚ σλαϊ 
Ζλεγεογε γπαῖθ ἐλεηὲε ογ Οπαγαϊαγι5, 17 
ἤλὲν 2055655 {Δὲ Ἠδεσσσα» 27αεςίϊεα! φιαΖὲ- 
“)εαίίονι5, ΑἹ οἱπαν ογ ἐλεῖγ τιαΐτεγε τοῦδ 
σάσιυ ἐλαΐ τὲ ἐς ῥοσοιόία 707 ἐλεηε ἐο τεγε116 
ὀοίλ ζίγιαῖς ὁ γεφιείξείος. 
484 α διὰ μακροῦ --- λόγου : 

4 (Ὠγοιρῇ {Π6 σοπο]πβίοη οἵ ἃ βοιηθν δαί 
Ἰεησίην αὐριπηθηΐ, διεξελθόντος 15 ἴη- 
{δηβιτῖνθ, ἂ5 ΘΟ ΘΙ θυ βαΐν : οἵ. Ζατῦς 
805 Β ἀλλὰ γὰρ εἶπον τὸν μὲν λόγον ἐᾶσαι 
διεξελθεῖν, εὖ διελθόντος δὲ οὕτω τὸ 
δοκοῦν αἱρεῖσθαι δεῖν. (ΤῊς τείθγεποα ἴῃ 
εἶπον ἰ5 ἴο 7008 κἂν ἡ διέξοδος αὕτη ὅλη 
σχοῦσα τέλος ἱκανῶς ἂν μηνύσειε κτλ.) 
ΟΥ, αἷϑο διη. 2η 2714. 84. Τὴδ ψόοσὰ 
διεξελθόντος 15 ποί οἴΐοφαθ, Ὀδοδιιβα ἴἴ 15 
ποῖ {1} τ[Π6 νεῖν επὰ οἵ (πΠ6 δυραυχηθηΐ ἐΠαΐ 
τῆς φιλόσοφος 15 ἀϊδοονετεά (ν 480 Α). 
ΤῊ τηϊβίακθη ποίϊοῃ (Π6]4 ὈΥ 514} Ὀαιιπι) 
[Ππαΐ {π6 ννογὰ τηιϑί )ε ἰγαηϑινε ἱπἀπορα 
Ἡδογνεγάρη (7}7γιεηι. Ν. 5. ΧΙΧ Ρ. 333) ἴο 
ῬΙΌρΡοββ διεξελθοῦσι, αι σοῃ]δοίαγ τορϑαίθα 
αἶθὸ Ὁ. Εἰομαγάβ. Βαϊίου (αἰΐεν Ἡ θυπιδηῃ. 
δα Αϑ1) γϑθαᾶβ διεξελθόντες νυ] 1} ἰἤγαα 
Ἰπίθυϊου Μ58, 85 1 τπ6 ῬΒΙ]ΟβορΠεῖ5. Ππαά 
“τὰ {(Π6 σαιηι]δι οἵ {Ππ6 ἀὐραιηθηΐ [Πγουρἢ 
ὙΠ ΊΟἢ {Πποὶν παίαγο 5 σανϑαὶθα᾽ (7. ὧἀπά 
(.). τοῦ λόγου ([οἰιπὰ ἴῃ ἃ ἴδνν Μ85) 15 
ἰανουτεα Ὀγ ϑια]] απ, ἀμ συρροβίβα ἃ5 

Α. Ρ, 11. 

Δ δἰ ουπαίνε αἶθο Ὁν Πευνεγάθη, α5 1 
διὰ μακροῦ τινὸς σου] τηθᾶη “δἴ ϑοῖηξ 
Ἰβηρίη. Τα ἢγϑὲ παπᾶ ἴῃ ΚΞ ομη5 διά, 
Ῥαξ τὲ ΟσΟυΓ5 ἴῃ 811 {π6 οἴει μΜ885. ΝῸπα 
οὗ {πῶ56 Ἔχρβάϊθηϊβ 15 ΠΘΑΥΙΥ 50 σοοά ἃ5 
της τεδάϊηρ οἵ (ῃς Ὀεϑί μ55, 1Γ Θομ πο  ἀοΥ 5 
Ἐχραπαίϊον θῈ δάορίβα. μακροῦ [ιὰ5 
αἰϑὸ σαιβθεά ἀἰποα!γ, 5ῖποθ (Π6 ἰη- 
νεϑιϊραϊίοη αχίθπμαβ ΟΥΕΓ ΟΠΪΥ 51]ΪΧ ρᾶρξδ 
οἵ Βίβρμαπυβ: 586 Κυοῆπη 27. .52.. Ρρ. 
105 ΗΠ. Βγ Ρἢεϊάεγεν (Ζη 7 2 δεη7ερ᾽ εἴς, 
Ρ-. 54)» Πὴο πιγαϊηπίαϊηβ (1πΠ Ῥαγία] ἀρτθα- 
τηθηξ ψ ΘρεηραΙ) {πα ν 471 Ο--Ν ΤΙ 
(πο! αϑῖνε) απ θοάῖεβ {ῃΠ6 ἀϊαϊοσις Φιλό- 
σοῴος ἀῃποιπορδὰ ἴῃ {Π6 Ὀεσίπηϊηρ οὗ {Π8 
“οἠϊζίσες απ «ϑοῤλϊτί, μακροῦ 15 ὨαΙϊοα ἀ5 
8. δἰσπιποαηὶ ζαφοης εαἰαηιῖ, ἀνὰ γθίθγγεα 
ἴο [Π6 ᾿ἰηναϑβίϊσαίίοηβ οἵ [Π6 δϑοῤάζεξ, Ξτείλν- 
αἰδλιιέ5 ἀπαὰ “οὐσσ. Ῥαι μακροῦ 15 ητι4]1- 
Πεά Ὀγ τινός, ἀῃᾷ β γον 4740 -τ-άὅοα πᾶν 
"8 ἀοβοχῖθεα 85 “ἃ ϑοπιανπμαΐ ἰεησίῃν 
δηαυῖγυ.᾽ ὙΠΕεῖα 5. ΠῸ δ]]}ιβίοη ἴο (ἢ 68 
Ρτονθυθ αὶ μακρὸς λόγος οἵ ψΥΠΐΟμΒ Ατἱϑ- 
[οἴ]6 βρβαῖκβ ἴὴ 27ε. Ν' 3. Ιορ18 Ἶ Π. 
ὁ Σιμωνίδου μακρὸς λόγος" γίγνεται γὰρ ὁ 
μακρὸς λόγος ὥσπερ ὁ τῶν δούλων, ὅταν 
μηδὲν ὑγιὲς λέγωσιν. 

2 οἵ ἰ5 ἰουμᾶ οὐἱγ ἴῃ Α αμπὰά Π'|: 
411 (ῃ6. οἴμοι μ85 μανε οἷοι. ΕὸῸγ οἵ οἵ. 
(νι Βομιφοί θυ) 493 Β ἃπὰ ΨΠΙ 550Δ. 

5. πολλὰ κτλ. Ἡδεγννεγάθη οοη]θο- 
ἴὰγ65 πολλὰ -«- ἣν, Ὑ»ῃΪΟἢ ννου]α νυ θαϊζθὴ 
1Π8 δι ρῃαϑὶβ οὴ πολλά, ΕῸΓΣ {Π6 ΟἸβϑίοῃ 
οἵ ἣν 566 Βοῆδηζ δῦ. (ογιηε. 1. Ῥ. 33. 
Ῥίοαι (ῃς βίαηάροϊπι οἱ ΒοΟΙΚ5 ΝνἹ δῃά ν1ι 

Ι 



2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [484 ἃ 

οἶ 
Τί οὖν, ἔφη, τὸ Β 

» Ν - 

Τί δ᾽ ἄλλο, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ τὸ ἑξῆς; ἐπειδὴ 
, Χ : ΤΕ γεν Ν 8 ν ς , » , 

φιλόσοφοι μὲν οἱ τοῦ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχοντος δυνάμενοι 
ἐφάπτεσθαι, οἱ δὲ μή, ἀλλ’ ἐν πολλοῖς καὶ πάντως ἴσχουσιν 

5 , Ἅ Ν - ἐς ς , 3 

το πλανώμενοι, οὐ φιλόσοφοι, ποτέρους δὴ δεῖ πόλεως ἡγεμόνας εἷναι; 
“- »Ἅ Ἂ Ι͂ “ 

Πῶς οὖν λέγοντες ἂν αὐτό, ἔφη, μετρίως λέγοιμεν; “Οπότεροι ἄν, 
53 ᾽ 5» , ἣν 7 ΄ὔ , ἈΜΦῚ Δ ἦν δ᾽ ἐγώ, δυνατοὶ φαίνωνται φυλάξαι νόμους τε καὶ ἐπιτηδεύματα 
πόλεων, τούτους ' καθιστάναι φύλακας. ᾿Ορθῶς, ἔφη. Τόδε δέ, Ο 

“ Ἃ, [ο 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ἄρα δῆλον, εἴτε τυφλὸν εἴτε ὀξὺ ὁρῶντα χρὴ φύλακα 
- ς “ Ν “ ͵ - “ 

τις τηρεῖν ὁτιοῦν; Καὶ πῶς, ἔφη, οὐ δῆλον; Ἢ οὖν δοκοῦσί τι 
“« ᾽ ε σας ὦ εν λαν ς ΄ 5 ΄ - 

τυφλῶν διαφέρειν οἱ τῷ ὄντι τοῦ ὄντος ἑκάστου ἐστερημένοι τῆς 
γνώσεως, καὶ μηδὲν ἐναργὲς ἐν τῇ Ψυχῇ ἔχοντες παράδειγμα μηδὲ 

" “ Ν - 

δυνάμενοι ὥσπερ γραφῆς εἰς τὸ ἀληθέστατον ἀποβλέποντες κἀκεῖσε 
8. τ » , “4 δ “4 ε ι Ὁ » [ “ Ἁ ἀεὶ ἀναφέροντές τε καὶ θεώμενοι ὡς οἷόν τε ἀκριβέστατα, οὕτω δὴ 

Ν Ι Ν Σ θ ἐὃ , “-“ - χα Ν ὃ ’ Ν Σ θῶ Ε) 20 καὶ ' τὰ ἐνθάδε νόμιμα καλῶν τε πέρι καὶ δικαίων καὶ ἀγαθῶν 
’, 7ὔ 5... , , Ν Ν , Ἷ Τὶ 

τίθεσθαί τε, ἐὰν δέη τίθεσθαι, καὶ τὰ κείμενα φυλάττοντες σῴζειν; 

κατόψεσθαι, τί διαφέρει ' βίος δίκαιος ἀδίκου. 
μετὰ τοῦτο ἡμῖν; 

Οὐ μὰ τὸν Δία, ἢ δ᾽ ὅς, οὐ πολύ τι διαφέρει. Τούτους οὖν μᾶλλον 

9. πάντως ΑἸΠῚ:; παντοίως ἴῃ τηρ. Α52Π5, 

1 15. ἱπηροββῖῦ]6 ἴο 5ὰὺ ψ παῖ “1π5ι ΠΠ|π᾿ 
ΤΊΘΔΏ5 1685 ψα Κπον ἴῃς ἰδέα τοῦ 
ἀγαθοῦ εἰς. (Ξε6 5δοὕύ Α) : Πεποε πολλὰ τὰ 
λοιπὰ διελθεῖν. 
4848 0 πάντως κτὰ. παντοίως νγᾶϑ5 

Ποπ]εοίατεα Ὀν Αβί δπᾶ 15 τεδα Ὀγ 514]]- 
Ὀδσθμη. [Ι{ Οσουβ 845 ἃ ἰαΐθ σουγεοίίοη 
ἴῃ Π δ5 ΨῈ]] δ5 ἴῃ Α (56 εζ. 721.), δηα ἢδ5 
ΘΟΙὴ6 ᾿πϑιρηϊποαηΐ Μ8 δας ΠΟΥ Υ 651465. 
Τῆς ἀἰβξσγεηοα 15 π|κε [Πα Ὀεΐννεεη ὅς ἀπά 
οἷος : 586 4844. ΝΠ πλανώμενοι οἴ. 
πλανητόν ἴῃ Ν 479}. [{ 15 [πε Παοίααίίοη 
οὗ ἴῃ6 ΟΡ]βοῖ νυν! ἢ τπαϊτεβ (η6 ϑυὈ]εοί 
Βαοίπαία. 
484 13 καθιστάναι: “5ς. λέγοντες 

ἢ.6. κελεύοντες " ΟΠ ΠΕΙ(6Υ, 
ι6ό τυφλῶν. ὙΠΕΥ ΠΟ οδηποΐ 566 

τῆς Τάθαϑβ αἵ ὈΠΠπ4 : οἵ. Ρ]αΐο᾽β γείοσί ἴο 
Απεἰβίμθηθβ σαοίεα οἡ ν᾿ 476 ἢ. 

17 καὶ μηδὲν κτλ. Α ἰγαηβοεηάεηίζαὶ 
παράδειγμα οἵ ΜΟΙ Π6 Κπενν ποίῃϊησ 
ψοιἹὰ Ὅ6 ἀβεῖεβα ἴο [Π6 ῬῃΙ]οβορμεῖ- 
Κιησ. Ιΐ ἄοεβ ποΐ ποννενϑὺ [Ὁ]]ονν {παῖ 
1Π6 Τάἄξας ατὲ ποΐῖ αὐτὰ καθ᾽ αὑτά, Ὀυΐ 
ΤΏΘΓΕΙ͂Υ [Παΐ να αύθ σοῃποθυηθα ἢ {ΠΕ πῇ 
ἴῃ 50 ἴΥῪ δ5 ἴΠεὺ αὐτὰ Κπονῃ ὈΥ ἴδ φιλό- 
σοῴφος. ϑεεοην 4764. ὡς οἷόν τε ἀκρι- 
βέστατα δατηϊῖβ [Παΐ ἢ τᾶν ποΐ 566 [θη 
1Ὲ. 8}} {πεῖν [Ὁ] 655 Δηα Ρυχγ. 

18 εἰς τὸ ἀληθέστατον κτλ. (Ι΄. ξοοσ, 
ΒΟΟΕ-ΒΟΙ Ο (ποτα [η6 βαηὴβ ἤσιιγε ἰ5 
ΕΠ ρ]ογεα). ΤῊς Ρο]οα] να]ιθ οὐ (Π6 
ῬΒΠΠΟΒορ μευ 5 Κπον]εᾶρα οὗ {πε Τάδα ἴ5 
ΠδΥα [ῸΓ {Π6 ἢγβέ {{π|6 Ἔχρ] ]ο ΠΥ δβῆγιηθα 
Δα Ἐχρ]διηβα : 566 νὶ 470} 722. 

ἐκεῖσε: Ὀεοδιιβα {χὰ 15 “γοπᾶοτγ ᾿-- 
ἴῃ {η6 Ηδδανεῃ οἵ {Πε 1ἄεαβ. ΤΠ ρῃ]]οβο- 
ΡΠΕΥ πλβὲ 98}} ἴἰ ἔγουη Ηεανεη ἴο δυίῃ, 
ὈΥ ἀϑϑι πη] δίϊηρσ ἴο 1 “ἘΠ6 δαυίΠ]Υ σδηοηβ᾽ 
(τὰ ἐνθάδε νόμιμα). 

19 οὕτω δή--΄ {Πεη δηά ποί {1] {Ππθ π᾿ 
βιρραβία (Πδὶ 11 15. οἴπουννβα ἴῃ εχὶβίϊησ 
Βίδίαβ. 
484} 521 ἐὰν δέῃ τίθεσθαι. Τῇ Πε Πα5 

1ῃ6 Παρρίπεβθβ ἴο Ὀ6 Ῥούῃ “ἴῃ ἢϊβ Οὐ 
ΠΟΥ ΓΥ (ΙΧ 592 Α), ΠΟβε ᾿ηϑιϊαξϊοηβ ἀγα 
ΔΙγεδαν τηοάθ]] θα οἡ {Π6 Ιἄφα5, μ πεεά 
ΟἾΪΥ σιαγά (φυλάττοντες Ξυιρρσεβίβ (Π6 φύ- 
λακες)ὺ δῃᾷ ρίδβεῖνβα ψνῆαΐ 15 δἰγεδαν 
Θβίδ ὈΠ5η 64, ΟἸΠοσννῖδα μα τησβί Πἰτηβε] 
ῬεοοπΊα ἃ Ἰερβ]αῖοσυ. (οί 5 Ἔχοϊβίοη οὗ 
τίθεσθαι 15. ΏΟΙΠΥ σταίαϊίουβ: 15. ΟΠ Ϊ5- 
Βίοῃ οἵ τά ἴῃ τὰ κείμενα ἰ5 ΕΥΘἢ ὑγΟΥ56, 
ἴοΥ 1Π6 Ἰανγβ πεεά ποῖ ΡῈ οὗ {π6 ρῇῃ!]οβο- 
ΡΠαΥ 5 οὐνῃ πιακίηρ. 

22 διαφέρει. [Ι{ ψοιἹὰ Ὀδ βαθὺ ἴο 
υΥἱΐα διαφέρειν (ἢ φ εἰς.), θαξ διαφέρει 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΠΏΡΘΙΒΟΠΔ], ΟΥ̓ ΟἸδιιοο τὺ 6 



485 8] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ 3 
ψ' , ΕΥ̓ ἣ »ὶ , Ν « ἈΠ ΑΆ, » ΄ φύλακας στησόμεθα, ἢ τοὺς ἐγνωκότας μὲν ἕκαστον τὸ ὄν, ἐμπειρίᾳ 

“ ὔ “-“ 

δὲ μηδὲν ἐκείνων ἐλλείποντας μηδ᾽ ἐν ἄλλῳ μηδενὶ μέρει ἀρετῆς 
ε ΠῚ " ,ὕ "5." " " “ ἘΠῚ Ὡς " 
ὑστεροῦντας; Ατοπον μέντ᾽ ἄν, ἔφη, εἴη ἄλλους αἱρεῖσθαι, εἴ γε 25 
ἄχλα μὴ ἐλλείποιντο: τούτῳ γὰρ αὐτῷ δό Ὁ ΄ ἂ τ μὴ τούτῳ γὰρ αὐτῷ σχεδόν τι τῷ μεγίστῳ ἂν 

“ Ν “ 

οἱ αὐτοὶ κἀκεῖνα καὶ ταῦτα 
Γὰ -“ ψ' 

ἀρχόμενοι τούτου τοῦ λόγου 

δεῖ καταμαθεῖν. καὶ οἶμαι, 

485 προέχοιεν. ] Οὐκοῦν τοῦτο δὴ λέγωμεν, τίνα τρόπον οἷοί τ᾽ ἔσονται 
ἔχειν; Ἅ Ν “Δδ Πάνυ μὲν οὖν. Ὃ τοίνυν 
3 , ᾿ γι - “- “- 

ἐλέγομεν, τὴν φύσιν αὐτῶν πρῶτον 
δ ΄, “ “ «ς 

ἐὰν ἐκείνην ἱκανῶς ὁμολογήσωμεν, 
ε , τιν ον Ὧν ἴον Ψ, « 3 γ' “Ὁ. ᾽ Μ. 

ομολογήσειν καὶ ὃτι οἷοι, τε ταῦτα ἔχειν οἱ αὐτοί, ὃτι τε οὐκ ἄλλους 5 
Ν᾽ ς , -“ ψΨ᾿ ΕΥ ΄ὔ 

πόλεων ἡγεμόνας δεῖ εἶναι ἢ τούτους. Πῶς; 

11. Τοῦτο μὲν δὴ τῶν φιλοσόφων φύσεων πέρι ὡμολογήσθω “ 
Β ἡμῖν, ὅτι μαθήματός γε ἀεὶ ' ἐρῶσιν ὃ ἂν αὐτοῖς δηλοῖ ἐκείνης τῆς 

οὐσίας τῆς ἀεὶ οὔσης καὶ μὴ πλανωμένης ὑπὸ γενέσεως καὶ φθορᾶς. 

4. δεῖ σφ: δεῖν ΑΠΕΞ. 

ϑα Ὀϑταςησ [Π6 ϑἰησι]αῦ (οΥ [6 ΡΪπτα] : 
566 ΟἿἿΙ 3474 ἅπαν 465Ε. ( «50 1ηἴτἃ 
4ού Α. 

26 ἐλλείποιντο. (΄. Χεη. 77εηι. τί 
6. 5 μὴ ἐλλείπεσθαι εὖ ποιῶν τοὺς 
εὐεργετοῦντας ἑαυτόν Δη4 .δοῤάᾷ. 258 Β. 
485. 2 κακεῖνα: νὶΖ. τάλλα, 45 46- 

Πηφςα ἴῃ ἐμπειρίᾳ---ὑστεροῦντας. 
ταῦτα : 1.6. “[Π6 5ρεβοῖδὶ δἰυαίεβ οὗ 

{πε ῬΒΠ]Ποβορμπεγ᾽ (7. ἀπα 6... 
3 ἐλέγομεν. ν 4748. 
4 δεῖ. 566 ε7. 72. ἀηα Ζηιέγοαῖϊ. ὃ. 5. 
485.ν-487.κ 7114 2λ:ιμροῤἧϊε τιαΐτεγε 

ἔρτες οἰθγγεαί αγιαἱ ἐὐαγινοίθος δ οίγηρ 1γι τές 
δγι11γε}. 7 γοδοτυς ἐλαέ ἐλε 2λξιοτο- 
2λεγ γαΐίεγαίζν ἰσυες 7 γε, αἰεδ2΄δες ἐλδ 
2ἐασηγες ΟἹ δε ὀοάγ, ἐς {δ)γιογαΐδ, 7766 
“ροῦε αὐαγίεε, ἀϊρλ-ηεϊγαφα, «οιγαρέοτές, 
7εδέ αηπαᾶ ρεγέϊθ. “7ὲ 1 αἶδο φεΐοξ ἰο 
ἐξα771, γεζθγιἾ10}6 172 7162)107}, 7:οΐ σἕτε7ϊ 
το ὀχέγασαρατιε 172 κογαϊπεέ, ὀτεέ »εοαΐδοί αγιαἱ 
τοοϊ]ὀγοα. 1700 σπελ ριε71, τυλεν2 γϑαγ5 αγ1αῖ 
ἐὠὐμεαίΐονε ἄαυε 4εγγροίε ἐλοῖγ γιαΐμγαϊ 
χιιαϊϊέζες, τοῦ γα», γαϊγίν ὀρέγεοί ο27, εἴέγ. 
485. ἢ. ὙΤῊϊ5 ββοίίοῃ 5ῃου]α θα οοτη- 

Ῥαγεά οἡ ἴπΠ6 οὔβ Παῃᾶ ψΊ 11 375 4Α--- 
3766, 377 Β- ΠῚ 301 Ε, δἀῃα οἡ ἴΠ6 οἰ ΠεῈὺύ 
ΙΓ ΝΙΙ 5354, Β 7222. Ι͂ ΒοοΙΪς 11 (ῃ68 
παΐαγα] “πα ] 1165 Ἰηβιβίθα ἢ νγεῦα ῥυϊ- 
ΤῊΔΥΠΥ ΠΊΟΥΑ] : ΠΟΥ δπηὰ ἴῃ ΜΠ {Π6Ὺ ἃΥ6 
ῬΓΙΑΥΪν Ἰητ6]]θοίια]. ὙΠῚ5 15 ἴῃ Παῖ- 
ἸΏΟΠΥ ΜΙ {πΠ6 αϊῆδξγθεπος Ὀεΐννεεη {Π8 
ΘΑΥΠΘΥ ἀηα Ἰαΐθυ βοῆθιηθς οἵ εβὐποαδίίοι : 
ἴου {π6 Ῥαϑὶβ οἵ [ες ἢγϑί ννὰβ ὀρθὴ δόξα, 
ὙΠ οΥθαβ {Παΐ οἵ [ῃ6 βϑεοοῃά ἰ5 ἐπιστήμη. 

ὙΠΕΥΘ 15 ΠῚ116 οὐ πὸ ἱπάϊοαίίοι ἴο 5ῃδνγ 
1Πδὲ ἐνε [ῃς ἄρχοντες οἵ 1--ΙἰΝ Κπδνν ΟΥ̓ 
ΔΒΡΙΓΕα ἰο [Π6 [ἀθ6α5 (3ε6 4076 721.) ἀπά 
1Π6 ἐπίκουροι σοΥίαϊη]ν αἀἸὰ ποί. Κύόμη 
15) ἴῇ ἃ σεγίδϊῃ βθῆβθ, τὶρῃΐ σε Πα 
τηδιηΐα!ηβ {Παΐ 1ῃ ΨΙ---ΝῚ ννῈ Πᾶνα “Εἴη θη 
ΠΘαΘη Αὐοποπίθηβίδπα ππα εἶπθ πεῖθ Ατ- 
σΠοη ΘΠ Ἰ5οῖρ] πη (2. .δΖ2. Ρ. 1ο7), θπὲ {Π6 
ἀἰβεϊποίίοη οὗ {πε “φοϊάξη δῃπα “βϑι!νεγ᾽ 
ΤΆΘΕ5 ἴπ ΠῚ 4154 ἢ. ΡΥΘΡΑΥΘ5. ἃ5 ἴῸγ ἃ 
τήογα {πογουρῃ-σοϊηρ αἰἰβου] πδίίοη Ρ6- 
ἔνεθῃ {Π6 ἴνγο ΠΙρηοΥ οἰαϑβθθβ πὰ ῃ νγὰβ5 
αἰτεμηρίθα ἴῃ {Π6 δϑυ]εγ ϑἰκείοῃ, πα νγα 
τὲ οὗ σουγϑ8 ΥΟΠΊ ΘΙ ΌΘΥ ῃμδΐ {Π6 παν 
αἰδοῖ ΡΠ πῈ 15. ποῖ ᾿πίθπ θα ἰο βιρείβαάβς, 
Ῥαΐ ἴο δι ρθύνειηβ ροὴ ἰῃε οἷά. 8686 αἷβοὸ 
ΗΠΓΖΕ] 2227 7)ταίορ τ Ρ. 236. 
4858 8 ἐκείνης τῆς οὐσίας. ΕΥ (Π6 

σϑηϊνα οἷ. ΙΝ 445 Ε 72. 
9 γενέσεως καὶ φθορᾶς Πανε ποί γεί 

Ῥδθη ερ] ογβα ἴῃ (15 Πα] θοΠηἶοα] 56 πα 
(Κυομη 21. .5Ζ. Ρ. 112). ὙΠς ϑβιυθβίαποα 
οὗ [Πε6 Τἄθαϑβ αἰννανβ “15᾽: {Παΐ οἵ ρῇθπο- 
Τῆ6 πα “15 ἀσίνεη ἴο δηα [τὺ ΒΥ βεπϑγαίϊοῃ 
Δη4 ἀεβίπιοίίοη ᾿---ΌΥ σεηθύαϊίοη ἤθη 
1 Ῥβοοηλθ5. ἀδίθυτηϊηθα ἴῃ ΟΠ6 Ῥαγεου]Υ 
ἀϊγθοίίοι (6.5. καλόν, ἵππος, ἄνθρωπος), 
Ὀγ ἀεβίσαοίίου. ἤθη ἰξ ἰοβθα {παΐ ῥαῖ- 
ἘἸΙΟΌΪΑΥ ἀοιθυμϊ παίίοη δηὰ ρας οἡ δῃ- 
οἴου. Οῇν 4794, Β. ῬΙαϊο᾽β ἔοσ οἵ 
ΘΧΡΥΘ βοὴ 566 ΠῚ5 ἴο ᾿ΠΠΡ]Ὺ {Παΐ {Πετα ἰ5 ἃ 
βουΐ οἵ οὐσία ΟΥ 5υθδίταϊςα πη ἴῃ ΡὮδπο- 
μηθηα. Αἱ ἃ ἰαΐϑυ βίαρε ἢβ 5686 πὴ5 ἴο βαᾶνε 
Ιάἀθηςῆθα {Πϊ15. τυ ἢ βραοε---ἰῃς ἐκμαγεῖον 
--κινούμενόν τε καὶ διασχηματιζόμενον ὑπὸ 

1 Σ 



4 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [4858 

το 'Ὡμολογήσθω. Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ὅτι πάσης αὐτῆς, καὶ οὔτε 

σμικροῦ οὔτε μείζονος οὔτε τιμιωτέρου οὔτε ἀτιμοτέρου μέρους 

ἑκόντες ἀφίενται, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσθεν περί τε τῶν φιλοτίμων 
“ “- 

καὶ ἐρωτικῶν διήλθομεν. Ὀρθῶς, ἔφη, λέγεις. Τόδε τοίνυν μετὰ 

τοῦτο σκόπει εἰ ἀνάγκη ἔχειν πρὸς τούτῳ ἐν τῇ φύσει οἱ ἂν μέλ- 
Ν - 

τς λωσιν ! ἔσεσθαι οἵους ἐλέγομεν. Τὸ ποῖον; Τὴν ἀψεύδειαν καὶ Ο 

τὸ ἑκόντας εἶναι μηδαμῇ προσδέχεσθαι τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ μισεῖν, 

τὴν δ᾽ ἀλήθειαν στέργειν. Ἑἰϊκός γ᾽, ἔφη. Οὐ μόνον γε, ὦ φίλε, 

εἰκός, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἀνάγκη τὸν ἐρωτικῶς του φύσει ἔχοντα πᾶν 
μὴ Ψ εν ᾽ -» “- - ΕΣ Τὴν" » “- ΕΣ 

τὸ ξυγγενές τε καὶ οἰκεῖον τῶν παιδικῶν ἀγαπᾶν. ᾿Ορθῶς, ἔφη. 
3 Φ » , » 3 ’ Ἃ Ὁ“ Ν -“ 3 Ὑ 

20 Ἦ οὖν οἰκειότερον σοφίᾳ τι ἀληθείας ἂν εὕροις; Καὶ πῶς; ἢ ὃ 

ὅς. Ἦ οὖν δυνατὸν εἶναι τὴν αὐτὴν φύσιν φιλόσοφόν τε καὶ 

ἱ φιλοψευδῆ; Οὐδαμῶς γε. 
- ΄ - 

ἀληθείας δεῖ εὐθὺς ἐκ νέου ὅ τι μάλιστα ὀρέγεσθαι. ἸΠαντελώς γε. 
ὌΨΨ Ἁ “ » [τὰ . 2 θι ’ ὃ ΘῸ »Μ 

μὴν ὅτῳ γε εἰς ἕν τι αἱ ἐπιθυμίαι σφόδρα ῥέπουσιν, ἴσμεν 

που ὅτι εἰς τἄλλα τούτῳ ἀσθενέστεραι, ὥσπερ ῥεῦμα ἐκεῖσε 
᾽ , ’ὔ Ψ, -ς- ΝΝ Ἃ, Νὴ 7 ΝΥ - 

ἀπωχετευμένον. Τί μήν; Ὧι δὴ πρὸς τὰ μαθήματα καὶ πᾶν 

τὸ τοιοῦτον ἐρρυήκασιν, περὶ τὴν τῆς ψυχῆς, οἶμαι, ἡδονὴν αὐτῆς 
᾽ Ἐ-- ἡ δ. Ε Ἁ Ν Ἁ “-“ , ΕῚ ἴς ᾽ Ἁ 

καθ᾽ αὑτὴν εἶεν ἄν, τὰς δὲ διὰ τοῦ σώματος ἐκλεύποιεν, εἰ μὴ 

πεπλασμένως ἀλλ᾽ ἀληθῶς φιλόσοφός ' τις εἴη. Μεγάλη ἀνάγκη. 

Τὸν ἄρα τῷ ὄντι φιλομαθῆ πάσης Ὦ 

25 

τῶν εἰσιόντων, φαίνεται δὲ δι᾽ ἐκεῖνα ἄλ- 
λοτε ἀλλοῖον (7221. 506): Ῥυΐ οἵ {Πϊ5 
{ποτε ἰβ πὸ Βἰηΐ μεταὲ. (Οἵ. Ζει]εσὴ ΠῚ 1. 
Ρ- 725: ᾿ 

το πάσης αὐτῆς : 1.6. οὐσίας τῆς ἀεὶ 
οὔσης, τοί (45 ΑΞ) ἐπιστήμης οΥἦ μαθή- 
σεως. 

11 οὔτε τιμιωτέρου κτὰ. (Οἱ. 2.721. 
130 Ο-Ἐ. 

12 πρόσθεν. ν 474 Ὁ---475 Β. 
485ς 15 τὴν ἀψεύδειαν κτλ. Οἱ. 

ΠΙ 380 8. 
τό ἑκόντας εἶναι 15 “ νοΙ]ΠΠίατν,᾽ ποῖ 

ΕἸ ἸΕ οαπ Ρε Βεϊρεᾶ᾽ (Ὁ. δπᾶ Ν.): οἵ. 
Ι.336Ὲ 75. 

ψεῦδος 5Ποι]4 Ὀς τππηάειβίοοά ἴῃ [5 
βέγιοι ΡΙαἰοπὶς 56η56, 85 “ἱρποσδηςθ ἰπ πε 
508] τεβρβοίίησ {πῸ {τα ̓  (Π| 382 Β ᾽271.). 
ΤῊ ροϊ!οῖαη πο Κποννβ ποῖ (Π6 1ά68] 
5, δοοοιάϊησ ἰο Ρ]αΐο, ἃ 1ἰὰτ, ποῖ [86 
βἰαίϊθειηδη ΨΠῸ ΘΙΏΡΙΟΥΒ [ΟΥ δΘχδμρὶ8 
κλῆροί τινες κομψοί ἴο αἰαὶπ ἰδ 1464]. 
ἼΠΕετΙα 15 ἀΌβο] αἴ ΕἸ Ὺ ΠΟ γθάϑοῃ ἴο ΞΊΡΡΟΞΕ 
(νι Βοβαπαῖθι) ἴμαὶ Ῥ]αΐο τηθαὴβ ἴο 
αἱ μάτανν ἔγοτα [Π6 τερα]αϊϊομβ οἵ ν «6ο Α. 

18 τὸν ἐρωτικῶς κτλ. Ιιονε Π16, ἰονα 
ΤΩΥ {τθπᾶ. ΤῊς ῬΒΙΙΟΒΟΡΠΕΓ ἰοναβ ΟΥ̓ 15- 
ἄοπι, απᾶ σαί 15 ΝΥ βάουη 5 Κιηβυγοιηδη 
δια ἐπα Παν {πΠεπᾶ. 

485:᾽ 25 ὥσπερ ῥεῦμα κτλ. ὙΠῈ 
οἴ] 6 Ὀδοοτηδβ δἰτηοβί δὴ ἰἀεπεποαδίϊοη, 
45 οἴζεῃ 'π Οτβεῖὶκς : [ῃς ἀσβίγεβ α7γ6 5 1ἴ 
ΕΓ 4 βίγεση ἀϊνοσγίεα εἰς ἕν τι. (Οἵ. ΠΙ 
4ο1 Ὁ (τεδάϊηρ τις---ὥσπερ αὔρα), Ν1Π 5104 
τὰς τῆς γενέσεως ξυγγενεῖς ὥσπερ μολυβ- 
δίδας ἀπ ΨΙΙ 534 Ὁ 72. ΤῸ δχρ]αΐη ἀπω- 
χετευμένον 85 ἴο᾽ ἀπωχετευμέναι (1 
ΘιΔΠ δῦσα δπα οἰποιϑ) 15 ἴο ορίπιᾶάβ οὐσ 
βίαπαροϊπε ἀροὴ {π6 ατβεκβ. ϑοΒηοιάοΥ 
ζΟυτ ΕΥῪ ἀρτϑαᾶ ψ ἢ 5. ΠΡ δῦσα, Ὀὰΐ αἴζοσ- 
τνατᾶς ἄγαν Ῥδοῖ (4 (412. Ὁ. 45) ἀπα ἰγδηϑβ- 
1αϊθα ““ννῖς εἴπ ἀουίϊη ἀρ εἸεἰτείθυ ϑίτοσῃ.ἢ 

28 τὰς δέ. τάς 15 ῬΙΟΌΔΌΙΥ 8 “ 1ῃ- 
ἴογηαὶ δοοσιβαίϊνε ̓  ἀδρεπαϊησ οἡ ἐκλεί- 
ποιεν, ἱπουρῃ τεηδεθα δβαβίθσ ὈΥ {πε 
Οοουχτοποθ οὗ περὶ τὴν ἡδονὴν---εἶεν ἄν 
ἦαδὲ Ῥεΐοσθ. ϑοῃηθί θυ σδυτῖεθ. Οἢ περί, 
Ῥαΐ 1πῸ ρτγεροβίεϊομ ἰ5 αἰ βίο] ἴο ΞΙΡΡΙΥ 
νΠθη ἴΠ6 ὕνο οἰαιβε5 μᾶνα αἰ ἤευθηΐ νευῦ5. 
σεν 4280 5. 



486 

486 8] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς : 
- 

Ἕ Ἁ 

Σώφρων μὴν ὅ γε τοιοῦτος καὶ οὐδαμῇ φιλοχρήματος: ὧν γὰρ 
, ΄ Ν “- 

ἕνεκα χρήματα μετὰ πολλῆς δαπάνης σπουδάζεται, ἄλλῳ τινὶ 
-“ ΄ὔ 

μᾶλλον ἢ τούτῳ προσήκει σπουδάζειν. Οὕτω. Καὶ μήν που καὶ 
, - “- , ,ὔ [4 ,ὔ , 

τόδε δεῖ σκοπεῖν, ὅταν κρίνειν Ϊ μέλλῃς φύσιν φιλόσοφόν τε καὶ μή. 
Τὸ ποῖον; Μή σε λάθῃ μετέχουσα ἀνελευθερίας" ἐναντιώτατον 

’ὔ ᾽ὔ [οἱ ,ὔ “ΝΟῸΌῸ Ὁ ΝΥ Ν Φυις 

γάρ που σμικρολογία Ψυχῃ μελλούσῃ τοῦ ὅλου καὶ παντὸς ἀεὶ 

ἐπορέξεσθαι θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου. ᾿Αληθέστατα, ἔφη. ἯΙ: 
ὔ 

οὖν ὑπάρχει διανοίᾳ μεγαλοπρέπεια καὶ θεωρία παντὸς μὲν χρόνου, 
πάσης δὲ οὐσίας, οἷόν τε οἴει τούτῳ μέγα τι δοκεῖν εἶναι τὸν 
ἀνθρώπινον βίον; ᾿Αδύνατον, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν ' καὶ θάνατον 

᾽ ᾿,: ς 7 ς “ “ ι Ὁ Ὺ Ἀ 

οὐ δεινόν τε ἡγήσεται ὁ τοιοῦτος; “Ηκιστά γε. Δειλῇ δὴ καὶ 
ἀνελευθέρῳ φύσει φιλοσοφίας ἀληθινῆς, ὡς ἔοικεν, οὐκ ἂν μετείη. 

-Ὁ « ’ 

Οὔ μοι δοκεῖ. Τί οὖν; ὁ κόσμιος καὶ μὴ φιλοχρήματος μηδ᾽ 
ἀνελεύθερος μηδ᾽ ἀλαζὼν μηδὲ δειλὸς ἔσθ᾽ ὅπῃ ἂν δυσξύμβολος 
ἢ ἄδικος γένοιτο; Οὐκ ἔστιν. Καὶ τοῦτο δὴ ψυχὴν σκοπῶν 

4858 320 σώφρων κτλ. (ἴ. Π1| 3809} 
---30900ῈΕ. 

ὧν γὰρ ἕνεκα: 1.6. 510} ὈΟΔΙΥ ἀπά 
οἴμου ἀδ] θη 5. ἃ5 ΠἸΟΏΘΥ σαῃ ὈαΥ. 

31 χρήματα.-- δαπάνης: “γε Ά] ΨἹῈ 
115 Δοσοπιρδηϊπγθηΐ οὔ ]αν]5}} οα1αγ.᾽ μετὰ 
πολλῆς δαπάνης 5Πο]4 ποί, 1 {Πϊηκκ, Ὀ6 
ἴαῖζεπ ἢ σπουδάζεται (ϑομπείάδγ, Ὁ). 
ἁηᾶν., 7. πα Ὁ. ΑἸΠουρ } οννεί᾽5 γα πβ5- 
Ἰαϊϊοη ἰαῖκεβ [Π6 οοτγεοί νὶθνν), πὶ γαῖ Υ 
τ χρήματα. Ἡδγνγεγάθη [ΟΥΠΊΘΥΪΥῪ 6χ- 
ΡΙαϊπεα δαπάνης α5Ξε τῆς τοῦ δαπανᾶν ἐπι- 
θυμίας, Ὀὰΐ αἴζεγνναγαάβ (772 ηέηι. Ν. 5. ΧΙΧ 
Ρ- 333) ἴοοϊκ ἴξ ἴο πιθαῃ ““ρεοιηΐα οἰπ5 
ΟΡΘ βιηρίιϑβ ἤδγοῖ ᾿ σοπιρδυηρ Ζγεέε7: αἰΐα 
ΨΙΠ 550 Ὁ δῃά ατὺς 718 Α. ὙΤΠηΐβ νῖονν 
ΔΡΎΘΟ5. ΟἰοβοὶΥ ἹΠ τηΐηθ, Ὀαΐ τὲ 15. ποί 
ὨΘΟΘΘΘΑΙῪ ἴο0 ΘΌΡροβθ {Παΐ δαπάνη τηθδῃ85 
ΠΟΤῈ {Π8Π 5 ΠΡΙῪ “Οὐ αν. 
486. 2. ἀνελευθερίας. ἀνελευθερία 

ΟΥ σμικρολογία 15 ἴῃ Ρ]αίο [Π6 ΔηςΠ65]5 
οὗ ὑπερηφανία : οἵ, 11 301 Ο ἀηα Ογεέας 
112 6. Τα νἱτίαποιι Ἰηθᾶῃ 15 μεγαλο- 
πρέπεια, νΥΪΟἢ 15 ἃ βοτί οἵ ΒΙρῃγηπηαθά- 
655 (οἴ. 503. 6): Πεῆοθ μεγαλοπρέπεια 
7αϑὲ Ῥεῖον δπὰ μεγαλοπρεπής ἴῃ [Π6 
ΒΕΤΩΙΏΔΥΥ αἱ 487 Α. Ρ]αΐο ἄοεβ ποῖ, {κ8 
Αὐϊβίοι!α (2 ᾷ. Δέε. τν οο. 4--- 6), γοϑβιίσὶςος 
μεγαλοπρέπεια πᾷ [5 Ορροδίηρ νἱοθβ ἴο 
ΡΘοιιηΐατΥ ἀραϊϊηρθ, ΔἸ Ποὰρ φιλοχρη- 
ματία, ἴοΥΥ Θχαιηρὶθ, 15. ἃ 5υιρίομι οἵ 
ἀνελευθερία (11 301 0). 

3. τοῦ ὅλου καὶ παντός. (. 7 εαεί. 
173 Π ΤΗϊς απὰ {Π6 (Ὁ]]οννίηρσ βεηΐθποα 
ΔαΙΏΣΓΔΌΪΥ ἀθβοῦῖρα (ἢ6 ῬΘου] ΑΓ σϑηΐιϑ οὗ 

ΡΙαΐο ὨΙπλ56]. 8666 {ῃ6 εἱοχιθηὶ νοτᾶς 
οἵ Τιοηρίπιιβ περὶ ὕψους 35, ΔΠ4] σΟΙΏΡΑΓΘ 
{παῖ ΙΓ (ἀοεί ἢ δ᾽ 5 ΠΟΌ]6 σΠπαγδοίευβαίϊοη 
οἵ ΡΙαίο : “Ετ ἀυϊηρ τη ἀ16 ΤΙείδη, ἢ Υ 
{πὶ 516 τηϊξ βϑίηθπη δ'νεβθῃ διιβζιπι]δη, 
αἷθ ὉΠῚ 516 Ζὶιι δγίουβομθη. ΕῪ Ὀενερί 
ΒΟ ἢ ὩΔοὸὴ ἃἄογ Ηδῇῆρ, τὸ Θομηβιοῆέ 
561 Πη65 {ΠἸβρυιησϑ νυ] οΥ {Π6 1] Πα Ζὰ νγοτ- 
ἄξβη. ΑἸ165, ννὰβ δύ διιββουί, θθΖιθῃξ 5 ἢ 
δὰ! εἴη εὶς δηζοθ, απίοβ, δητοβ, 
Θομόπεβ, ἄθβθεη Βογάδγιηρ εὐ ἰη 7εἀεηὶ 
Βυβθη δαίζαγερσεη βίγεθί.᾽" 

4 ἡἣ -διανοίᾳ. ᾧ--διανοίας ((Π6 τοαᾶ- 
ἵπσ οὗ 9 δηα βοπηβ οἴπεὺ Μ58, [οἹ]Ἱονγεᾶ 
ῬΥ Αϑβὲ δηᾶ ϑι.4]1]Ὀαιηλ) 15 δῇ ΟὈνίοιιβ 
“διηθηάαίοη,, ἴο δαὶ τούτῳ Ὀεῖονν. [ἱ 
15 τη ἢ 1655 εἰοσαπί, ποινΠβίδπαϊηρ [Π6 
᾿ΥΘΡΊ]ΑΥΙΥ ᾿ηνοϊνεα ἴῃ τούτῳ, ἴοΥ νν ΠΙ ΟΠ 
ΘΟΠΠ ΘΙ ἄου σομιραγοβ (γι. 523. Β, ἃ ῬΥΘΟΙΒ6 
ῬΑΥ4116], ἴῃ βριίβ οἵ ϑ.4}Π}Ὀαιιπλ᾽5. ἀββθυ 0 
ἴο ἴΠ6 σοπίγατγ. (Οἵ. αἰϑθϑο Χ ὅού Β 72. 
ἡ οὖν 15 τλογθονοὺ [ουπα ἴῃ ὑπ6 ααποίαιςϊοη 
οὗ {Π1|5 ραββαᾶρα ὈῪ Μαϊοὺβ Αγε] 5, δο- 
οοΥγάϊηρ ἴο ἰῃς ἰοχὶ οἵ αϊίσαηιβ ἃ : 568 
Β.61ΟΠ 5 δαϊίοη Ρ. 87 2. 

6 μέγα τι δοκεῖν. (ἢ, Ατἱδί. ΖΦ). 
Λε. τν 7. ττ232Ὁ 32 τίνος γὰρ ἕνεκα πράξει 
αἰσχρά, ᾧ οὐθὲν μέγα (οἵ (ῃς μεγα- 
λόψυχοΞ). 
4868 γ, θάνατον κτλ. (, π|.286 α Η΄. 
11 ἀλαζών [5 ἃ Ξρφεοίαὶ] οαβα οὗ φιλο- 

ψευδής (485 Ὁ). (ΟἿ. 480 Ε. 
12 ἄδικος ἰ5 ιιϑεὰ οἵ σουγβα ἴῃ {Π6 

ῬΟΡαΪαΥ β5θηβθ, ποῖ ἢ [π6 ταθδηϊηρ 
ἀϑϑιρηθα ἴο ἰξ ἰῃ ΒΟΟΙ ἹΥ. 
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6 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [4868 
. 

, ᾿ τ ΔᾺΝ , ν 3 , 4. 8. )ὔ 

φιλόσοφον καὶ μὴ εὐθὺς νέου ὄντος ἐπισκέψει, εἰ ἀρὰ δικαία τε 
νι ὦ ΕΥ̓ ’ Ν 3 ᾽. ὔ ἾΝ 5 2 Α 

καὶ ἥμερος, ἢ δυσκοινώνητος καὶ ἀγρία. Πάνυ μὲν οὖν. Οὐ μὴν 

τς οὐδὲ τόδε παραλείψεις, ἰ ὡς ἐγῴμαι. 

δυσμαθής. 

Τὸ ποῖον; Εἰὐμαθὴς ἢ 
Ἃ - 7 » ἰ - ΕΝ , ἃ 

ἢ προσδοκᾷς ποτὲ τινά τι ἱκανῶς ἂν στέρξαι, ὃ 
΄7ὔ Ἃ 3 ““ ’ Ν , Ν 5 ,΄ ᾽ 

πράττων ἂν ἀλγῶν τε πράττοι καὶ μόγις σμικρὸν ἀνύτων; Οὐκ 
; ᾧ ᾿ 

ἂν γένοιτο. Τί δ᾽; εἰ μηδὲν ὧν μάθοι σῴζειν δύναιτο, λήθης ὧν 
΄ Φι 9. γῷ -͵' ᾽ Υ» 5 ΄ Ἂν Ν 3 ἈΝ “ 

πλέως, ἄρ᾽ ἂν οἷος τ εἴη ἐπιστήμης μὴ κενὸς εἰναι; Καὶ πῶς; 

- Ψ “, 

μισεῖν καὶ τὴν τοιαύτην πρᾶξιν; 

3 , Ν Ὁ ᾽ » 3 7 “ 6 Ἂ 

Δο᾽ Ανόνητα δὴ πονῶν οὐκ, οἶει, ἀναγκασθήσεται τελευτῶν αὑτον τε 

Πῶς ἱ δ᾽ οὔ; ᾿Επιλήσμονα ἄρα 

ψυχὴν ἐν ταῖς ἱκανῶς φιλοσόφοις μή ποτε ἐγκρίνωμεν, ἀλλὰ 

μνημονικὴν αὐτὴν ζητῶμεν δεῖν εἶναι. ἸΙαντάπασι μὲν οὖν. ᾿Αλλ 
᾽ ΝΥ , -“ 3 ᾽ὔ Ἂν ᾽ Μ ͵ὔ " Ἂ 

οὐ μὴν τό γε τῆς ἀμούσου τε καὶ ἀσχήμονος φύσεως ἄλλοσε ποι 

25 ἂν φαῖμεν ἕλκειν ἢ εἰς ἀμετρίαν. Τί μήν; ᾿Αλήθειαν δὲ ἀμετρίᾳ 

ἡγεῖ ξυγγενῆ εἶναι ἢ ἐμμετρίᾳ; ᾿Ἐμμετρίᾳ. "Ἔμμετρον ἄρα καὶ 
, - - ε “- 

εὔχαριν ζητῶμεν πρὸς τοῖς ἄλλοις διάνοιαν φύσει, ἣν ἐπὶ τὴν τοῦ 
ΕΣ ἰδέ ε ΄, ᾿Ὶ Ι 3 Ν 3: “ 

ὄντος ἰδέαν ἑκάστου τὸ ' αὐτοφυὲς εὐάγωγον παρέξει. Πῶς δ᾽ οὔ; 
“6 κ΄ 1 . Τί οὖν; μή πῃ δοκοῦμέν σοι οὐκ ἀναγκαῖα ἕκαστα διεληλυθέναι 

30 καὶ ἑπόμενα ἀλλήλοις τῇ μελλούσῃ τοῦ ὄντος ἱκανῶς τε καὶ τελέως 

20. ἀνόνητα ΤΙ εἰ γρ ἴῃ τὴσ. ΑΞ: ἀνόητα Α', 

πῆ ὑπ Ὁ Ὁ Ὸ---  -- -----ὀς-ς-ςς-ςς- --- ---σ---- σοι 

14 ἥμερος--ἀγρία. (ΟΥ̓. Π| 375 Β 
4860 15 εὐμαθὴς κτλ. Τ. ἀπά Ο. 

ΨΓΟΠΡῚΥ ΒΌΡΡΙΥ εἰ ἄρα. πότερον ἴ5. οἴΐεη 
οπϊἰθἄ ἴῃ βασῃ βαηίθηοοβ: οἵ. “λαείγ. 
270 Ὁ δηᾷ οἴπιϑὺ βχϑιηρ!εβ ἴῃ ΑΑϑίβ ζέλξοοῦ, 
5.0. πότερον. 
486} 23 αὐτὴν- εἶναι. ΤῊΕ ἰοχί 15 

ΘΠ ΟΟΘβϑίαΠγ ἀείεπαθα ὈΥ Δ ]εη (“γος 
1877 Ρ- 196) ΨὙἼὴΟ σΟΙΊΡΑΥΘΒ 11 375 ΕΒ οὐ 
παρὰ φύσιν ζητοῦμεν τοιοῦτον εἶναι τὸν 
φύλακα «πᾷ ((ογ {πε Ρ]εομαβηα) “ΖΦ λαθά. 
τοι Ε ἱκανοὶ γὰρ---δύνασθαι αὐτοὶ αὑτοῖς 
ἀρέσκειν. Μαάνὶρ᾽5 Ριόροβαὶ (δδορίεα 
ὌΥ Βαϊτει) αὖ ἣν ζητοῦμεν δεῖ εἶναι 5 πθαΐ 
Ῥὰυΐ ὑππροθββαῦυ; 511] 1655 ϑῃουἹα να 
(νι Β Ἡετννεγάθη) Ὀγαοῖκεὶ δεῖν εἶναι. 
ὙΝ1Ὲ [με βοπεϊπιθηὶ ΚΚτόμη (261. 52. Ρ. 363) 
φομραταβ Χεη. 7722,. 1ν 1. 2- 

24 ἀσχήμονοςς Ηεγνετάθη 5που]ά 
ποί πᾶνε σοπῃ]εοϊατεά ἀμνήμονος. 'α αἴξ 
Ῥαβϑίπρ ἴο ἃ ἔτεϑιι ροϊηῖ. ἀμουσία ἀπά 
ἀσχημοσύνη (' θαὰ ἴογῃῃ ᾽) ἰεπᾶ ἴο ἀμετρία 
ἐς δχοθϑθ, “δχίζαναραποθ ἴῃ Ὀεμανίοιγ 
(οἴ. Αὐϑι. 21. ΜΝέε. τν 8. 11.258 12---τό); 
Δα εχίταναραηΐ Ῥεμανίουῦ 15. ἃ ἴοστη οὗ 
πἀπίγαςῃ, Ὀθοδιθα 1 τα ῖκα5 ἃ τῇδ ΔΡΡΘαΥ 
τ μαὶ Πα ἰβ ποῖ. ὙΠῸ ἴονα οὗ {τὰς ψ}}}} 
{ποτείοσα βαγα [μΠ6 ῬῃΠΟϑορΠοΥ ἔγοχῃ 56] - 

ἀϑϑϑυςοη ἀπ Ὀδα ΠΊΔΉΠΕΥ5. 
27 φύσει κτλ. Ὑηε δηἰβοθάθηις οὗ 

ἣν ἰ5 διάνοιαν : ἀπᾷ φύσει (' ὈΥ παίατε;,᾽ 
“δίαγα ΠΥ ἢ 5που]4 ΡῈ ἴαϊκεπ ἢ ἰπῸ 
δἀ)εοῖίνεβ ἔμμετρον ἀπ εὔχαριν. Τί τηϊρ ϊ 
5θϑιη ΡοΟβϑβίὉ]6 ἴο {γα πϑ]αῖα : “1,θξ ὰξ Ἰηβιδί, 
[Π6η, οἡ ἃ πιοάεβί δηᾷᾶ ἀρυθεδῦ]α ΠαὈΪ οἵ 
τοὶ ἴου ἃ παΐίπιγα γῇ οβα ἱππαΐα ἀἸβροβι[οὴ 
ἷβ ἴο τηαῖκα 1 βαβὺ ἴο ἰϑδα ἴο {π6ὸ ΕΌστη οὗ 
Θδ ἢ δββϑθηῖαὶ Βείηρ,᾽ τηδϊτίηρ φύσει (Π 6 
δηϊθοεάεης ἴο ἥν: αὶ {πΠ6 ογαϊπαΥΥ νἱθνν 
σῖνεβ ἃ Ῥεϊίεῦ βεῆβ6. Τὴ ρυξοεαϊηρ ποία 
Ὑ}1}} Ἐχρ!αἰη πονν ἐμμετρία ἱπο]1Πη65 οη6 ἴο 
1η6 Ιονε οἵ Τυαῖῃ οὐ πε 4665... 518] ΠὈαιτα 
οοηποοία ἑκάστου ΜΙ τὸ αὐτοφυές, Ὀπὺί 
οἷν 4804 δα ἤπ. «πᾶ 484 Ὁ (ἕκαστον 
τὸ ὄν). ἰδέαν 15, 1 [Π1η]ς, “ ΕΌΥτα,᾿ “Τάθα᾽ 
(5ο ϑομμείάου εἰς.), γαῖ ποὺ ἴδῃ “ σοπίειη- 
ΡΙαἰίοπ᾿ (5 ϑ:18]Πσαπτὰ γα ηβ]αίεθ). ΤῊΣ 
γννοτ Πούνανεσ ϑυρροϑίβ ἰδεῖν: 566. ἢ 

Ν 479 Δ. 
486 Ε 30 ἑπόμενα ἀλλήλοις ἰ5 (1 

7υβιιηεα. ὍΠΗ ἴονε οἵ Τυαῖῃ Ῥερείβ {μ 6 
1ονε οὗ ΝΥ ]βάοηι (485 6) ἀπά {πε ἰονε οἵ 
ὙνΙβάομι Ταπρεγᾶηος (485 ᾿, Ε). ΠΙρΡΗ- 
τηϊπβάπεββ ἴα οοπηξοίθα ψΠ (Π6 οοη- 
τειηρ]αἰΐοη τοῦ ὅλου καὶ παντός (486 Α), 
οἵ ψ ῃΐοῃ Οουγαρα ἰ5 150 ἃ ταϑα]ῖ (486 4,8). 



487 ψυχῇ μεταλήψεσθαι; 

487 ΟἹ ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς' ἢ 
᾿΄ ᾿Αναγκαιότατα μὲν | οὖν, ἔφη. "Ἑστιν 

9 [ ΄ “ Ε ἥ “ὃ , 40 ἂν Φ᾽ 
οὖν ὅπῃ μέμψει τοιοῦτον ἐπιτήδευμα, ὃ μή ποτ᾽ ἄν τις οἷος τε 

- “ Ν Ψ' γένοιτο ἱκανῶς ἐπιτηδεῦσαι, εἰ μὴ φύσει εἴη μνήμων, εὐμαθής, 
,7ὔ ΒΕ ΄ Ν δ ὑλ' θ ᾽ὔ ὃ μεγαλοπρεπής, εὔχαρις, φίλος τε καὶ ξυγγενὴς ἀληθείας, δικαιο- 

΄ὔ 3 ’ ΄ὔ΄ 50» Ἂ ἴς - Μ , σύνης, ἀνδρείας, σωφροσύνης; Οὐδ᾽ ἂν ὁ Μῶμος, ἔφη, τό γε 
“ .} Ην - “ 

τοιοῦτον μέμψαιτο. ᾿Αλλ᾽, ἦν δ᾽ ἐγώ, τελειωθεῖσι τοῖς τοιούτοις 
᾿4 Ν ς ’ τὸ 3 ᾿ Ἃ ἈΝ ῇ 3 7 παιδείᾳ τε καὶ ἡλικίᾳ ἄρα οὐ μόνοις ἂν τὴν πόλιν ἐπιτρέποις ; 

5 ἵ Ν Ν “- 11. Καὶ ὁ ᾿Αδείμαντος, Ὦ, Σώκρατες, ἔφη, πρὸς μὲν ' ταῦτά 
3 Ν Ἂ Δ. 3. Ἐν ᾽ “ 3 Ἁ Ν ’ Ὰ σοι οὐδεὶς ἂν οἷός τ᾽ εἴη ἀντειπεῖν" ἀλλὰ γὰρ τοιόνδε τι πάσχουσιν 

ε “ ᾿ “ ᾿ “ 
οἱ ἀκούοντες ἑκάστοτε ἃ νῦν λέγεις" ἡγοῦνται δι’ ἀπειρίαν τοῦ 

ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι ὑπὸ τοῦ λόγου παρ᾽ ἕκαστον τὸ ἐρώτημα 
, " “ 

σμικρὸν παραγόμενοι, ἀθροισθέντων τῶν σμικρῶν ἐπὶ τελευτῆς 
τῶν λόγων μέγα τὸ σφάλμα καὶ ἐναντίον τοῖς πρώτοις ἀναφαί- 

νεσθαι, καὶ ὥσπερ ὑπὸ τῶν πεττεύειν δεινῶν οἱ μὴ τελευτῶντες 
' ἀποκλείονται καὶ οὐκ ἔχουσιν ὅ τι φέρωσιν, οὕτω καὶ σφεῖς 
τελευτῶντες ἀποκλείεσθαι καὶ οὐκ ἔχειν ὅ τι λέγωσιν ὑπὸ πεττείας 

12. παραγόμενοι ΠΕ εἰ ἴῃ πιρ. Α3: παραγενόμενοι ΑἸ. 13. μέγα ΤΠ: μετὰ Α. 

Τυβξςε ἀπα Κ1Ππε55 ΔοσοιηΡΔηΥ {ΠῸ ΟἸΠΟΥ 
τηογαὶ νἱτίαςεβ (486 Β). ΑΡρίῃεβββ ἴο ᾿ἰθᾶσῃ, 
ΤΩΘΠΊΟΥΥ, 8ΔΠ4 [Π6 νἱτίαα οὗ ἃ τηοάδβὶ ἂπὰ 
ΔΡΎΘΘΔΌΪΘῈ αἰβροβί[ομ 4]5ὺ Πἰ οπθ ἴου {Π6 
βίπαν οἵ {πε [ἀφδα5: οἵ. 486 Ὁ ». [{ ψ1}} 
Ῥε ποίϊςεα {παΐ 41} {π6 ΝΊγίπεβ γεοεῖνε Δ 
1η.6]]δοίτι4] σο]ουγῖηρ ἔγοπι {ΠΕ ῚΓ ΟΠ ΠΘχίοη 
---ὀ οϊτεοῖ οὐ ᾿παϊγθοῖ---νν [ἢ “ ΔτΊΟΥ ᾿1ηῖ6]16ο- 
{π4}15᾽ : 586 ἀῦονε οἢ 485 Α ἢ. 

487 3 μνήμων κτὰ. ΤΠα 5υ1- 
ΤΉΔΙΥ 5 σοπλρ]εΐῖθ, μεγαλοπρεπής Ὀεϊησ 
τῆς ορροϑὶίς οἵ ἀνελεύθερος αῃᾷὰ σμικρό- 
λογος (486 αὶ 71.). 
487 κ--487 Ὁ δ᾽ πί, 1γι 2ογιέ ο7) 7αεΐ, 

τγιρὲς ΑἸ ἰϊηεαγιίμς, αείαὶ φλτίοσοῤλο᾽» αγὸ 
γεραγαίξαί ας τε5ε1655, 07. τῦογϑέ. «ϑοιγαΐες 
ααἰγεΐς ἐλέ εογγεοίγιεσς οΥ ἐλίς οἵότυ, ἀραὶ 
2γοτέφαϊς ἐο σοῖσε ἐλε ἰγίηελν ὧν α φαγαῤζε. 

487 Β το οἱ ἀκούοντες --- λέγεις : 
“(ἢ ο56 ννῆο ἔγοπι {1π|6 ἴο {ἰπη6 θαυ Παΐ γοι 
ΠΟΥ 58γ.᾽ Τῇο ἰοχί μὰ5 Ὀβεη βιιβρεοίεά, 
αὶ 15,1 (Π1ηἰκ, Θοαηα. Ααϊπιαηίι5 ᾿π ρ1165 
[Πα τῆς ΡΠΙ]ΟΒορ μοΥ- ὶπρ ναὰθ οπα οἵ 
Βϑοογαΐοϑ᾽ ἰανουσία {Πϑπλθ5, δ5-ἰῃ ΟΠ 
ἴογπὶ ΟΥ̓ ΔΠΟίΠοΥ---ὶξ σουία! ΠΥ νναβ: 5688 
ΟὨ ΡΥ 473 σ. Τῇαε εἤξοι ργοάιιοθα ὈγῪ 
Θοογαΐαβδ᾽ 5118] νὰν οἱ γεαβοηϊηρ οἡ [Π8 
ΒΡ] ΘΟ 15 1Ππδίγαϊθα Ὦγ ἃ ρεηθγαΐ ἀββουρ- 
τίοη οἵ [ῃ6 υπηβαςϑίγιπρ παΐαγα οὐ ϑοογαίθβ᾽ 
αἰαϊθοιῖο ; απα λέγω δ᾽ εἰς τὸ παρὸν ἀπο- 
βλέψας τεςα}}5 τι5 ἴο (Π6 5ρβοῖαὶ οαβθ. Τὴ6 

Ἰοοβθηα85 1165 ομ ἸΘῪ ἴῃ {ΠῸ ιι56 οὗ ἅ, ψῃοτα 
οἵἷα--- ϑἰοῖηΠατ 5 σοπ]θβοίΐαγα --- νου θ6 
εχρβοίβα ; Ρυΐ ἅ πεβά ποῖ Ὀὰ ἴαϊβῃ ἴοο 
βίχιοι]γ. ἘΊοΙΠ5 οΠμἱ5 νῦν. 

ἡγοῦνται κτλ. Οἱ, Φρέλγῥῆ. τι Β--Ὁ, 
7671. 80 Α, Β ἀπ {π6 ἀεβοσγιρίίοη οἵ {Π6 
ΕἸ ποπ5 φαοίβα Ὀγ . ἀπα Ὁ. ἴτοτῃ .ϑοφά. 
230 Β ἢ, 

13 μέγα --- ἀναφαίνεσθαι. ἘῸΥ (Πα 
ΔηΔοΟΪ ΠΟ οἵ. “42. 21 α καὶ διαλεγόμενος 
αὐτῷ, ἔδοξέ μοι, λατυς 686 Ὁ απὰ Χεη. 
“13. 111 2.12. [Ιῃ ]] {ΠπΠ86586 οαβεβ [ῃΠ6 νϑὺὺ 
564 ἰ5. ἔδοξε, απᾷ ἀναφαίνεσθαι ἰ5 ἃ ννοτὰ 
οὗ 186 βαῖηβ Κὶπά. ΟἾΠΟΥ ΘΧαΠΊρΡ]65. οἵ 
5111 δΔηδσοὶ Πα αἴθ οἰϊεα ὈΥ Επρεὶ- 
Βαγάιϊ ““»ιαεοί. }͵. δδε. 11 Ὁ. 39. Ἀϊοπαγάς 
νοι] τοαὰ παραγομένοις, Ὀὰΐ παραγο- 
μένοις σουἹὰ ΠαΙΪΥ τηθᾶῃ παραγομένοις 
ἑαυτοῖς. 

487 σ 15 ἀποκλείονται κτλ. Τῆς 
51 }}116 15 ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἰαϊζθη ἤοπὶ (Π6 ΘᾺ ΠΊ6 
οἵ πόλεις, οὐ ΨΏΪΟΝ 566 ΙΚ 422 Ε 71. 
φέρωσιν 5 ἰΞοΠηΐοα] οὗ ἃ ἤτον αἵ ἀγαυρηί5: 
οἵ, δατυς 7394. Τῆι Ῥαϊαηςσα φέρωσιν--- 
λέγωσιν ἀφδούνοβ ποίϊοθ : ἴῃ Ὀοΐἢ ννοσάϑβ, 
βίγεϑϑ 5801 μὲ ἰαϊᾷ οὐ [6 ἢγϑί 5.01140]6, 
ΟΥ. ΠΙ 406 Β ». απᾶ ,λαεα. 83 Ὁ ψ ἢ 
(εάάε5 δα ἰος. ἐν 5 τιϑϑα δϑ ἰη δ φίλγλ. 
11 Ο τὰ ἐν τοῖς λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκει 
καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν. 

5 



8 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [4876 
9. , Ἂν 

αὖ ταύτης τινὸς ἑτέρας, οὐκ ἐν ψήφοις, ἀλλ᾽ ἐν λόγοις" ἐπεὶ τό γε 

ἀληθὲς οὐδέν τι μᾶλλον ταύτῃ ἔχειν. λέγω δ᾽ εἰς τὸ παρὸν 
“ “ , » 

ἀποβλέψας. νῦν γὰρ φαίη ἄν τίς σοι λόγῳ μὲν οὐκ ἔχειν καθ 
“ δι ζῳ τ ΕΝ 

ἕκαστον τὸ ἐρωτώμενον ἐναντιοῦσθαι, ἔργῳ δὲ ὁρᾶν, ὅσοι ἂν ἐπὶ 
, ε ΄ Ν “Ὁ: ὃ “ θ Ι φΨ ς ΄ὔ 

φιλοσοφίαν ὁρμήσαντες μὴ τοῦ πεπαιδεῦσθαι ' ἕνεκα ἁψάμενοι Ὦ 
4 ὃ , 3 ,ὔ ᾿ 

νέοι ὄντες ἀπαλλάττωνται, ἀλλὰ μακρότερον ἐνδιατρίψωσιν, τοὺς 
, “ Ἀ ΄ 

μὲν πλείστους καὶ πάνυ ἀλλοκότους γιγνομένους, ἵνα μὴ παμπονή- 
[ο , ΟὟ ΒΕ ὁ « Ν 

ρους εἴπωμεν, τοὺς δ᾽ ἐπιεικεστάτους δοκοῦντας ὅμως τοῦτο γε ὑπὸ 
9 “ , -“ 

τοῦ ἐπιτηδεύματος, οὗ σὺ ἐπαινεῖς, πάσχοντας, ἀχρήστους ταῖς 

πόλεσι γιγνομένους. 
λέγοντας Ψεύδεσθαι; 

Αι ςἜἊ Ε ͵ » 5 ῃ. Ν [ον 
καὶ ἐγὼ ἀκούσας, Οἴει οὖν, εἶπον, τοὺς ταῦτα 

Ν “ 

Οὐκ οἶδα, ἢ δ᾽ ὅς: ἀλλὰ τὸ σοὶ δοκοῦν 
) 

᾽ " - 

ἡδέως ἂν ἀκούοιμι. "᾿Ακούοις ἄν, ὅτι ἔμοιγε φαίνονται τἀληθῆ 

λέγειν. 
“Ὁ 7 “-“ 

Πῶς οὖν, ἔφη, εὖ ἔχει λέγειν, ὅτε οὐ πρότερον κακῶν 

παύσονται αἱ πόλεις, πρὶν ἂν ἐν αὐταῖς οἱ φιλόσοφοι ἄρξωσιν, 
οὺς ἀχρήστους ὁμολογοῦμεν αὐταῖς εἶναι; ᾿Ἐρωτᾷς, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ΣῚ ͵ , 3 ’ 3 ᾽ , Ψ, Ν ,ὔ ἐρώτημα δεόμενον ἀποκρίσεως δι’ εἰκόνος λεγομένης. Σὺ δέ γε, 
" “- Ἂ ΕΙ “ 3 ἷφ ν 

ἔφη, οἶμαι, οὐκ εἴωθας δι’ εἰκόνων λέγειν. 
Ιν. Ἐἶεν, εἶπον: σκώπτεις ἐμβεβληκώς με εἰς λόγον οὕτω 

, Ε ᾿] 5 “. 3. ἢ “59 " ἴ Ε 

35 δυσαπόδεικτον; ἄκουε δ᾽ οὖν τῆς εἰκόνος, ἵν᾽ ] ἔτι μᾶλλον ἴδῃς, 

18. ταύτῃ ΤΠ: ταύτην Α. 

18 ταύτῃ-Ξ΄ βίο πηοᾶο,᾽ “45 γοιι βαγ." 
ΤῊΘ 5] Π1116 15 ᾿πηϊταίεα ὈΥ {6 δυῖπου οὗ [ἢ 8 
Ξγνχίας (305 Β). 

20 ἔργῳ δὲ ὁρᾶν κτλ. ΕΧΡΥΟ55ε5. ἃ 
γν]4Ε]ν ργεναϊεηΐ νἱαν ἴῃ ἀποϊθηΐ 85 ν}76]} 
5 ἴῃ τηοάδγῃ {1π|65. 1 15 δπποϊδίθα ν] ἢ 
δατηϊγαῦ]ε ἴογοα δηᾶ νἱσουῦ Ὁγ [Π6 Ρ]αίοηῖο 
ΟΔ]Π11ο]65 ἴῃ Οογρ. 484 6--(86 Ὁ : οἷ. 4150 
7 λεαεί. τῦ3 Ο Ε΄. ἀπά “λαεά. 64 Β. ΑἹ- 
τπουρῇ Ἰβοογαΐεϑ οα]]θβα ΠΪ Π561{ ἃ φιλόσο- 
ᾧφος, ἮΘ νγὰ5 ἴῃ σΈΠΕ͵Ά] ἀρτθοιηθηΐ 1 {Π 6 
ΡοΟρΡυΪϊαγ νετγάϊοϊ οα ῬΗΙΟΒΟΡΒΥ ἴῃ {π6 ῬΙΪα- 
τοηΐο 56η56 οἵ [6 ἴεγπὶ (τήν τε γεωμετρίαν 
καὶ τὴν. ἀστρολογίαν καὶ τοὺς διαλόγους 
τοὺς ἐριστικοὺς καλουμένους, ἃ5 Π6 
οα 115 1 Σαπαίλ. 26): 5ε6 αὐν. «ϑοῤᾷ. τ---8, 
20, “4:16. 258 ---οὔρ (διατρῖψαι μὲν οὖν περὶ 
τὰς παιδείας ταύτας χρόνον τινὰ συμβουλεύ- 
σαιμ᾽ ἂν τοῖς νεωτέροις, μὴ μέντοι περιιδεῖν 
τὴν φύσιν τὴν αὑτῶν κατασκελετευθεῖσαν 
ἐπὶ τούτοις κτλ. 268) απὰ αγαΐλ. χ6--’ 
32 (Θρεηρεὶ 7οζγ,. τε. δίαίο ῬΡ. 15 ἴ., 
Τυὐπηαϊογ Ολγορ, Μεῖΐ7. ῬΡ. 43 Ε΄. πὰ 
Ταὶσῃγ 116 γ Ζ11. ξελα. 10. το9. Τεῖοῃ- 
ΤΌΠΟΥ ΘΌΡΡΟβα5 {Παΐ τις ἴη νῦν γὰρ φαίη 
ἄν τις ΚΤᾺ, ΔΌΟΥΕΘ 15 ἃ βρεοϊῆςο σείβσεησε ἴο 

Ἰξοογαΐθϑ, αὶ {Π15 15. νεΥΎ ἱΠηΡΥΟ 4 Ὁ]6). 
Τῆς νν6}1- πον βθηςτηθηΐ οἵ Ἐπηϊϑ᾽ 
ΝΕΟΡΟΙ Θηλι15 ““ΡὨΙ]ΟΒΟΡΠΔΥ δϑὲ τὶ Π6- 
(6556, δἱ ῥῬϑιοὶβ; ἤδη ΟΠΊΠΪΠΟ Παὰΐ ρΡ]αςεί. 
Τεριυβίδηιιπι εχ δᾶ, ΠΟῚ ἴῃ βᾶπὶ ἱησυτγρὶ- 
ἰδηάυτη σθη560 ἢ (αΡ. (Εε}]. Δνοεί. ΑΝ 
185: Ὁ; τό. 5: οἱ: ΟΤο: 7:2. ΖΟΕΤΖ. 11 1- τ Ην 
81.) 15. ΡΥ ΔΙ {γαηβὶαίθα ἤγτοπ Ἐασὶρὶ- 
ἄδ5, Ῥαΐ 1 δαγλίγα ὈΪΥ Ἔχρύεββοϑ {Π6 ογαϊ- 
ὩΔΥΥ Κοηηδῃ νίαν. 866 8150 οἢ ΓΓ' 473 6, Ὁ. 
487 Ὁ 2383 ἀλλοκότους. ΤΠΕΥ Πᾶνα, 

85 Ἅ6 5Ποιυ]α 5αν, “ἃ {ννϑι.᾽ 
487ῈΕ 32 σὺ ϑέγε 15 οἵ σουγϑε ἱγοηϊοδῖ, 

85 σκώπτεις 5ῆθνν5. ΜΊΠΙΕΥ ἴῃ 5 {γΓ8η5- 
Ἰαϊίοη (Ρ. 53) 5 ΓΔΏΡΘΙΥ Τηῖ5565 [Πϊ5 Ροϊηΐ, 

487 ε- 489 Ο “ηραρίγε ἃ φαΐ, ἐπ 
«ὐλέελ ἐλε ταΐίογς σέγαρρίς τυζέλ ογι6 αγτοίλ67 
ἕο ραΐγ' ῥοσοοσσῖονε οὗ ἔλε Δεῖν, αἰλοτερα 
ἐλεν λαῦύε γιϑυθῦ [εαγηιὲ ἐλ αγί ο77 εἰδογίγε, 
ατια αεἰμαϊίν ἀτγιν ἐλαΐ σἰδεγ τη φαῇὸ ὧδ 
ἑατερλέ αὐ αἰ. Ζ7λεν ουεγζοτοον, ἐλε »εαξέθγ 
ΟΥ̓ ἐλ σεϑτεὶ ὧν οῤίαξες ΟΥ̓ φέγογι αἰγίγιζ, 
αγιαἱ σατὶ 7167 711») ατυαν ο σλεῤτυγεεᾷ. 7ὲ 
γ1:6υ 7 οεεῖεγ5 ἐο ἔλεγε ἐλαΐ 171. Ο7 167, ἕο δἰδε7" 
α «ἀΐῥ, 11 ἐξ γιϑεοδεαν,}» ἐο ἰφα7Ὁ ἄστυ. 714 
ἤγη6 21]οΐ ἐς το ἐλερε αὶ οίαγ-ραξε,, (2 ἐαἐδ 

488 



488 8] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς 9 
. ’ 3 Ψ, [2 ΑΝ ϑ δ ,ὔ -" Ε] 

ὡς γλίσχρως εἰκάζω. οὕτω γὰρ χαλεπὸν τὸ πάθος τῶν ἐπιει- 
΄ ἃ Ἁ Ἀ “ ᾿ “ ΟΣ» ἃ »ῸΝ 

κεστάτων, ὃ πρὸς τὰς πόλεις πεπόνθασιν, ὥστε οὐδ᾽ ἔστιν ἕν οὐδὲν 
-“ Ν “ “ “-“ 

ἄλλο τοιοῦτον πεπονθός, ἀλλὰ δεῖ ἐκ πολλῶν αὐτὸ ξυναγαγεῖν 
᾿ -“ “-“ 

εἰκάζοντα καὶ ἀπολογούμενον ὑπὲρ αὐτῶν, οἷον οἱ γραφεῖς τραγελά- 
“" Ά 

φους καὶ τὰ τοιαῦτα μιγνύντες γράφουσιν. νόησον γὰρ τοιουτονὶ 
ον “ Ὥ « “- 

γενόμενον εἴτε πολλῶν νεῶν πέρι εἴτε μιᾶς" ναύκληρον μεγέθει 
Ἁ Ἁ [Ὡς  « Ν Ἁ 2 Ὁ Ἂν » Ι ε ιν Ν Ν 

Β μὲν καὶ ῥώμῃ ὑπὲρ τοὺς ἐν τῇ νηὶ πάντας, ἰ ὑπόκωφον δὲ καὶ 
ς “- “ ᾿ξ “ 

ὁρῶντα ὡσαύτως βραχύ τι καὶ γιγνώσκοντα περὶ ναυτικῶν ἕτερα 
“ . “- τοιαῦτα, τοὺς δὲ ναύτας στασιάζοντας πρὸς ἀλλήλους περὶ τῆς 

κυβερνήσεως, ἕκαστον οἰόμενον δεῖν κυβερνᾶν, μήτε μαθόντα 
’ -“ “ πώποτε τὴν τέχνην μήτε ἔχοντα ἀποδεῖξαι διδάσκαλον ἑαυτοῦ 

κ ἈΝ , 

μηδὲ χρόνον ἐν ᾧ ἐμάνθανεν, πρὸς δὲ τούτοις φάσκοντας μηδὲ 

2. τὸ Π: οπ. Α: γρ τὸ πλῆθος ἴῃ τηρ. ΑΞ. 

δαῤῥίεγ, αὐέορείλεγ τιροῖδσσ. ΟἿ οἵηεῖζσ 
ἐχῥίαῖγις τε. Τζλαΐ τυογιαςγ ἐλαΐ ἐδ 
2λεοσοῤλδῦ ἐς τερεοίσος 1721 ἃ εἶν διέ ἐδ 
“αὶ ἐΐες τυδὰ ἐλοσε τυῖο παῖζε 710 156 οὗ 
λἴνι. 712 ἐς ποί Δὶς 2αγί 19 5:6 707 δηῤίογ- 
φιεγιέ ; ἔλοσε τοῖο γιεεαὶ ἀϊς σεγϑῖεθς οσἠξ ἐο 
αῤῥεαὶ ἐο ἀΐ»ι. 
488 ἃ 2 ὡς γλίσχρως εἰκάζω: “πον 

ΡΥεεαν 1 δηὶ οἵ ρδιδῦϊ]εβ᾽ (111. “ΠΟῪ 
ΘΥΘΘΑΙΥ 1 τηᾶκα ραγαὈ]65), πο (α5 7. ἀπά 
(0) “νῃαδαΐ ἃ Ροοῦ Παπᾶ 1 δπλ᾽ αἵ 51Π11168, 
ἃΠ ἱπίεγργαίδιοη ὑγῃϊοἢ ἀδρυῖνεβ ἔτι 
μᾶλλον οὗἉ 41] 1ἴ5 ἔοτοβ. γλίσχρος (ςοη- 
πεοίρα ψ ἢ γλία “φ]ὰε᾽ ἀπᾶ γλίχομαι) 15 
πιἰϑεα δ5 ἴῃ Ασ. “εἰ. 452 γλίσχρος προσαι- 
τῶν λιπαρῶν τε. “ΝΊρραγχαϊγ,᾽ “βἰἰηργ᾿ 15 
ἃ ΞΕΠΟΠΟΔΥΥ͂ ΤΩ ΑΠΐην, ἃ5 ΤΟΥ ΘΧΑΠΊΡ]6 ἴῃ 
ΨΠΙ 5536 δπᾶ Ογαΐί. 4146. Τῆδ ἰάδα 15 
1Παΐ ἃ τηδῃ πησβί 6 σγθθαν οὗ 51Π21}165 ὙΠ ΘΠ. 
δ τ η5 411] ονεῖ ἴῃς ψνου]ὰ ἴο πᾶ οἠβϑ (ἐκ 
πολλῶν ξυναγαγεῖν). αὐτό Ξῃου]ά θὲ Δ Κεπ 
ὙΠ εἰκά ζοντα, ὈΥ͂ Δῃ ΘαϑΥ Πυρετρθαΐοῃ. 

5. τραγελάφους αηὰ 510}}18Γ [απίαϑίϊς 
οΥΘδΙΙΟἢ5 ἡγΈγα οὐ ἔγεαιιθηξ Οσσυσγθ πη 6 ἴῃ 
ΟπΠεηΐαὶ αὐτί. Τῆς νοσά 15 Γ}}γ 1Ππ5ίτὰ» 
τεὰ ὈγΥ ΒΙαγάθβ οὐ Αὐ. γορς 937. 

6 μιγνύντες Ξῃου]ὰ 6 ἴακθὴ 1 ἢ 
γράφουσι: “45 Ῥαϊηίεϊ5. ραϊηΐ σοαί-Ξἴαρϑ 
δηα 16 Π|Κ6 ὈΥ͂ Ππιβίηρ ογθαΐαγοϑ ἱορείῃεγ.ἢ 

τοιουτονὶ κτλ. ἼΠΕΙΕ 5 ΠῸ οοοαβίοη 
ἴο τεδὰ τοιοῦτόν τι : 566 1Π| 388 Ὁ 22, ἘῸΥ 
γενόμενον ἈΠΟΠατά5. νγου]ὰ υντὶϊΐς γιγνό- 
μενον, Ὀξοαιβα οἱ ὁρώντα εἴς. ἴῃ Β ἢ, ἀπ 
γιγνομένων ἴῃ 488Ε, Βιυΐ Ρ]αίο Τρ 
Δ5Κ56 ἃ8 ἴ0 εογεεῖθε οἵ ἴῃ6 σοιπηρ]εϊεά 
566η6, ΔΙ ΠοιρῊ [Π6 βοεης ἰΐβε!Γ στητιδὲ οἵ 
σουγβα θ6 ἀδβουῦ θα ὈΥ ῥγββεηΐ ραγίϊ- 
ΟἾΡΙ 65. 

7 ναύκληρον κτλ. Τῆδ ναύκληρος ἴ5 
{Π6 Τθειηοβ, 85 Αὐἱβίοι]α ορβεγνεά (ἀεί. 
1ΠῚ 4. 1406" 35): οἵ, αἰδο ΟἸγιηρίοάοσιβ 
«Ῥγοΐορ. “ἢ εἀ. Ἡδήτηδηη. (ορα οἡ Ατῇβί. 
1.6. ΕΥΓΟΠΘΟΊΒΙΥ ἀϑβοῦίβ (Παΐ (Π6 ναύκληρος 
ἰ5 {[Π6 “βονθύπου οὐ βονθύποῖβ οὗ {ΠῸ ὑη- 
ΓᾺ]Ὺ τ0Ὁ οὗἉ οἰ(᾿Ζεπβ᾽ ; δῃηᾶ ὙΝΙπα θα μα 5 
ἸΔεπεβοδίίοη οὗ ἴη6 ναύκληρος ΜΊΓΗ [Π6 
ΥΟ ΠΡΟΥ ΤΙ ΟΏΥΞΙΙ5. 5 ἃ βίγαησα ἔγεαὶς οὗ 
ἴΔΠΟΥ : 566 Ηϊγπιοὺ ἤ γιέείεη, τ. Αι. 
εἴς. Ρ. ὅζο. Αβ {ῃε ναύκληρος ονγηδα Πἰ5 
ΟΥ̓ 5ΠῚΡ (1 371 Β 721.), 11 15 τῖρῃξ {μαΐ (ἢ 6 
Τθοῖηοβ μοι ΡῈ ναύκληρος ἴῃ ἃ ἀετηο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ. ΕῸΓ (6 ἔγεχιθηξς σοπῃραγβοη οὗ 
1Π6 5ι.αἴε ἴο ἃ 5810 ἴῃ Οτεοκ Πἰογαΐαγα 568 
ϑιΏγτη 5 σα. 27εἰς δοοίς Ρ. 25. ΜΙᾺ 
ὑπόκωφος οἴ. Ατ. Αἰμίρλίς 45, 43 Δῆμος 
πυκνίτης, δύσκολον γερόντιον ὑπόκωφον 
δηα ΒΙαγάεβ δὰ Ἰοο. Ρ]αΐο᾽β ρίοΐυγε οἵ 
1η6 Δῆμος ἰ5. ποῖ ὉΠατηΪΔὈ]6 : οἵ. 400 Ε ΄. 
ΤΠουΡῃ πην εν, 5 σοί, ἀπαὰ ἀ}}- 
νι (οἴ. 42. 30Ε ὑπὸ μεγέθους δὲ 
νωθεστέρῳ καὶ δεομένῳ ἐγείρεσθαι ὑπὸ 
μύωπός τινος), ἢ6 5 Ρ]αοϊά, απᾶ ποί ἀε- 
1 Θγαίεν νἱοϊοιβ. [11 5 {Π6 δημαγωγοί 
(ἢ (Π6 νἱάεϑθὲ βεῆβα οἵ (Πς ἴθγτῃ, ἴῃ- 
οἰυαϊηρ ἀδιηαροριθβ, βορϊδίβ. εἴο.), δηᾶ 
ποῖ (6 δῆμος Ψψῆὴο αἵ ἤδῖξ αἰἰδοκεά, 
ΜῈ μεγέθει καὶ ῥώμῃ εἴ, μεγάλου καὶ 
ἰσχυροῦ 403 Α. 
4888 11 μήτε μαθόντα--ἐμάνθανεν. 

566 4736 2. δηὰ Χεη. 77ερ1.τν 2. 4---ἢ. 
Ῥοϊτἰο5, ἀοοοτάϊηρ ἰο Ὀοΐὴ ϑοογαΐος πὰ 
Ρ]αΐο, 15. ἃ βοίθῃςθ : 568 ββρθοίδ! !ν 2 767):. 
ΠΙ 9. 11. Τῇὴδ πεανϊθθὶ οουπηΐ ἴῃ {ΠΕ ΙΓ 
᾿πα]οϊπηθηΐξ οὗ ΑἸ Πμθηΐδη ἀπ ΟΟΥ ΟΥ̓ νγὰ5 ἰΐ5 
Ῥτδαοίῖοαὶ ἀφβηϊαὶ οὗ {Π15 ἴδοι. 

13 φάσκοντας κτλ, ΤῊς {Πε5ῖ5 ἐπαὶ 

ωι 



ΙΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ [4888 

Ν ων ᾽ Ν , 

διδακτὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸν λέγοντα ὡς διδακτὸν ἑτοίμους ' κατα- 
,ὔ 9 - 

15 τέμνειν, αὐτοὺς δὲ αὐτῷ ἀεὶ τῷ ναυκλήρῳ περικεχύσθαι δεομένους 
ΝῚ ’ “ “ Ἃ , Ν ͵ τ , ϑὼ 

καὶ πάντα ποιοῦντας, ὅπως ἂν σφίσι τὸ πηδάλιον ἐπιτρέψῃ, ἐνίοτε 
3. ἃ Ἁ ὔ Ν " “ 

δ᾽ ἂν μὴ πείθωσιν, ἀλλὰ ἄλλοι μᾶλλον, τοὺς μὲν ἄλλους ἢ ἀπο- 
, ἋἊἋ ᾿] ᾿ 5 “Ὁ Ἰς Ά, Ν - , 

κτεινύντας ἢ ἐκβάλλοντας ἐκ τῆς νεώς, τὸν δὲ γενναῖον ναύκληρον 
, ΕῚ , " γ. ᾽ὔ “- 

μανδραγόρᾳ ἢ μέθῃ ἤ τινι ἄλλῳ συμποδίσαντας τῆς νεὼς ἄρχειν 
7 -“» “- Ν ’ὔ “ 

20 χρωμένους τοῖς ἐνοῦσι, καὶ πίνοντάς τε καὶ εὐωχουμένους πλεῖν 
«ς Ν ΝΝ ᾿ ’ Ν Ἂν , “- 

ὡς τὸ εἰκὸς τοὺς τοιούτους, πρὸς δὲ τούτοις ἐπαινοῦντας, ναυτικὸν 
“-“ Ν ΄ κ 

μὲν καλοῦντας ' καὶ κυβερνητικὸν καὶ ἐπιστάμενον τὰ κατὰ ναῦν 

“ῬοΙΙ 65 σαηηοί 06 ἰδ ρ ἢ ̓  νγαβ (Ἰη Ῥ]αἰο᾽β 
νὶε) ἴῃς {πεογείϊοαὶ Ὀδϑὶβ οἵ Αἰπθηΐδῃ 
ῬΟΙΙοΑ] 16: 566 2 ̓γοί. 3το Α---220 Ὁ. 
νε αἵ πεσε ἰηνιεα ἰο ϑίρροβε [Παΐ 1ἴἰ 
νγὰ5. δοίι!}}] γ τηδϊηίαϊ θα ἴῃ 850 ΤΠΔΗΥ͂ 
ννοτβ ὈΥ ϑορῃϊβίβ, ἀεπηασόριεβ, ἂηά 
οἰμοῖβ. ϑοιπηθίῃίηρ οἵ [Π6 βουσί 15 αϑβεσίεα 
ὈΥ ἰβοογαίεβϑβ σε. ϑοφᾷ. 14, 211; Ὀπῖ 1ἰ 15 
ἈΠΙ1ΚΕΙ͂γ [μαι ῬΙαΐο 15 δ παϊησ ἴο ᾿βοογαΐαθβ 
ἴῃ ῬΑΥΓΟΙ]αΓ, 85 ΤΙ ΠΤ ΠΕ Ὶ ΘΌΡΡΟΒ65 
(21. Τελά. τ Ὁ. το). 

14 τὸν λέγοντα κτλ. 45 ϑοοταίε5 δπά 
Ρ]αῖο σοπβίδηι αἰ. ἑτοίμους κατατέμ- 
νειν ΔΑΠΊΙΓΑΌΪΥ ἜΧΡΥθβϑθαβ ἴπΠ6 νἱπηάϊοίνα 
ἔαγγ οἵ {π6 ᾿ἰπϑυ] θα ἀεπιαρόσιιθβ, Ὀαΐ 
5Που] ἃ ποὶ ὈῈ ἴδϊζε πῃ δἃ5 δὴ δ] υβίοη ἴο 
Θοογαίεθ᾽ ίαίθ. Ρ]αΐο (ει ἢἰβ πηδβίευ β 
ἀξαίῃ ἴοο ἄβερὶν ἴο Ἔχαρρεγαΐθ ο 510 ἢ 
ἃ 5. ]εοῖ. ὅ8366 ΝΙἱ 517 .Α 72. 
488. 15 αὐτῷ [5 εἸεοίεα Ὀγν Ηδετ- 

ννουάθῃ “αοα ομηηὶ νἱ οαγεῖ. "ἡ Βγνναίεσγί 7. 
ΜΆ. Χ Ῥ. 73) ῬΙΌΟΡΟβ6β αὖ. ΤΠΒ ἱταηβαΐουβ 
ἴον {6 πηοβί ραγί ἱσπούβ {πΠ6 νγογά, Ἔχοθρί 
ΘΟΠΠ ΘΙ θυ, γνΠπο {γα 5] αΐθϑ " Πῖπη, [6 πηαϑίθυ 
οὔτε 5810. Ῥευμαρϑ αὐτῷ 15 “ὈΥ ΒΙΠΊ561Ὁ,᾽ 
225: ἴθ ἴΠ6 βσϑθῆβε οἱ “οἱὲῆ, ἃ5 ἴῃ αὐτοὶ γάρ 
ἐσμεν, Δῃἃ νγε ϑῃοια ἰγαηϑὶαΐθ “γ}116 
1Π6νὺ {ΠΘΠλβ ον 85 σοπβίαΠΕ]Υ ϑυναυμ ἀγοι πα 
16 5οΠ]!Υν πηδϑίοσ οἵ {πὸ 5ῃ10Ρ.᾽ δι] ηρ 
1Π15 Ἔχραπαίίοη τνε πλιβὲ (ο]]ονν ΘΟΠπεὶ- 
ἄευ; 1655 νγε νϑηίατε ἴο ακε αὐτῷ ἰπ 
[Π6 56εη8ε οἵ “ἴ1ἢς Μαβίεσ᾽ (οἴ. 1 327 8 21.) 
δῃά τεραγτὰ τῷ ναυκλήρῳ ἃ5 Δ ΕΧΡΙΔΠδΙΟΥΥ 
1055. Οη [πῃ ψῃΟΙΘ 1 δὶ ἱπο]]ηθα ἴο 

τὨϊηὶς {παΐ ΘΟ Π ΘΙ οΥ 15 χρη. 
περικεχύσθαι: δῇ Δηδοο] αι Ποη, [16 

ἄρχειν ἀῃὰ πλεῖν Ῥεϊον: ψὲ 5ῃουϊά 
εχρθοΐ περικεχυμένους. ἘῸΥ ἃ ΡῬᾶΓ4116] 5868 
Ζατυς 686 Α. δτο, ἀουθ.1655, [Π6 σμαησα 
οἵ σοῃβίγιοίοη 15 ἴπ οτάου ἴο ἀνοϊὰά ἴοο 
ΤΊΔῊΥ ΡΑΥΓΟΙΡ]65. 

1 ἀποκτεινύντας. Οτ [Πς οτπορστα- 
ῬὮΥ οὗ {Π15 ννοσά 566 7ηἼγοα. ὃ. 5. ἀποκτει- 

νῦντας (51) ἴῃ ἡ αῃὰ Νίηά. Ἐ᾿ την αἶβο 
Ῥε ἃ ἰτᾶςε οἵ [ῃ8 βρει!Ππηρσ ἢ εἰ. ὙΠ 
ταίεσθεηοα ἰπ ἀποκτεινύντας ἢ ἐκβάλλοντας 
15. οὗ οου86 ἴο {Π6 5]αυίηρ ΟΥ̓ θδηΙβῃπηθηΐ 
οἵ τῖνδὶ Ἵοδηαϊδίεβ ἴοσ οῇῆϊοα: οἵ. Οογι. 
406 8. 

19 μανδραγόρᾳ κτλ. Εα]Ξ6 τυϊοῖθ 
41] [Π6 56 π565 οἵ {Π6 1)ευηοβ ὈΥ {πε ορίαΐε 
οὗ ῬΡ]εαβιισα, απ 50 εβϑοᾶρε ἀείεοϊίίοη. 
ὙΠ μανδραγόρᾳ εἴ. [Π)επ.}] ΖΦ λ1. 4. 6 
ἀλλὰ μάνδραγόραν πεπωκόσιν ἤ τι φάρ- 
μακον ἄλλο τοιοῦτον ἐοίκαμεν ἀνθρώποις. 

20 πίνοντάς τε κτλ. ΤΠ ΕΥ δγα {πε 
ἑστιάτορας εὐδαίμονας οἵ ΙΚ 421 Β, ἡ»ΏΕΓΕ 
566 ποίΐβ. ΕῸΣ ὡς τὸ εἰκός (ονεῖ νυυῖῖα5 
ὡς εἰκός, ἀηἃ 50 «αἷἰϑδο ΗἩδγνεγάθῃ, τῆ 
ϑιιρσεβίβ 85 δὴ δἰϊεγηδίϊνε [Πδὲ να 5 οι] 
Ῥγδοῖκεῖ τοὺς τοιούτους. ΤῊὴΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 
ὡς εἰκός Μου]α τοίου ἴο πίνοντάς τε καὶ 
εὐωχουμένους (“᾿ἀπα Ρ655 {ΠΕῚΓ {1π16 αἱ 568 
ἴῃ αὐ]ηκίησ δηα [εαβίϊησ, ἃ5. γοῖ τη] ΐ 
εχρθοῖ ψΠ βοὴ ἃ ογενν" Ὁ). δῃᾶ Ν.); 
Ῥπαΐ ΙΓ ὡς τὸ εἰκός (5ο. πλεῖν) {Π6 πιθδδὴ- 
ἴηρ 15 “τη Κα 75 580 ἢ ἃ νογαᾶρα 85 τηϊρηΐ Ὀ6 
εχρεοίεα οὗ πηϑη {πὸ {πεπι᾽ (7. δπᾶ Ὁ. 
ὙΠ ΘΟΠ ΘΙ θυ, σοιηραγίησ Ζοἦ. 3024 
δηα δατυς οοὔ Ὁ), ᾿.6. τηαϊζε βῃρυνθοῖΚ. 

21 ἐπαινοῦντας ἰξΞ οτηϊἰεα Ὀγ ΟΟδοΙ, 
Ῥαὶ (α5 ἈἸΟΠαγά5 Ροϊηΐβ ουἵ) ψέγοντας 58- 
Ῥοτίβ 1. ἈΠΟΠαγάβ νου] ἰγῆβροβα δηᾶ 
τοαά μὲν ναυτικόν. Βαϊ ναυτικὸν μὲν 
καλοῦντας εἴς. 15. ΟΠΪΥ Δἢ ΘΧΡΙΑΠαίοΥΥ τὸ- 
ἀπρ!Ἰοαίίοη οἵ ἐπαινοῦντας : ἤδποα μέν 15 
ΡΙαςβα νι μθία 1 νοῦ] Πᾶνα θθθῃ ἰξ ἐπαι- 
νοῦντας Πα ὈΘΘῃ οἸηϊτθ. [Ι͂ἢ ΔΗΥ͂ ΟἸΠΘΥ 
Ῥοβιί(οη 1 νοῦ] Πᾶνα [1164 ἴο τηατῖκ {Π6 
ΔΆ 6515 θθίννθθη ναυτικόν (1 115 σΟὨ]- 
Ῥδῃΐοη Θρ᾿Π6[5) ἀπὰ ἄχρηστον. ἘῸΓ Πα 
γΠαίουϊοαὶ ἀβυπάδίοη οἵ. Π| 362 Β7:. Απ 
Δἰιαγπαίῖϊνε (1655 σΟΟα) 15 ἴο ἴαϊςε ἐπαι- 
νοῦντας ἃ5 Ἰοσίσα! ]Υ 5 οσγαϊπαΐς το κα- 
ΑΔ (“ἴῃ αννατάϊηρ ργαῖδβα {πθγ οα!]᾽ὔ 
Εἴ0.)- 



488 ἢ] ΠΟΛΙΤΕΙΑΓ ς ΤΠ 

“5 , ͵ 

ὃς ἂν ξυλλαμβάνειν δεινὸς ἢ, ὅπως ἄρξουσιν ἢ πείθοντες ἢ βιαζό- 
μενοι τὸν ναύκληρον, τὸν δὲ μὴ τοιοῦτον ψέγοντας ὡς ἄχρηστον, 
τοῦ δὲ ἀληθινοῦ κυβερνήτου πέρι μηδ᾽ ἐπαΐοντες, ὅτι ἀνάγκη αὐτῷ 

Ἀ , Ξ κ᾿ “ ΣΆ 

τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι ἐνιαυτοῦ καὶ ὡρῶν καὶ οὐρανοῦ καὶ 
ΕΝ - - 7 , 
ἄστρων καὶ πνευμάτων καὶ πάντων τῶν τῇ τέχνῃ προσηκόντων, 

Φ ΄ Ὁ 59 Ν 3 Ν με “ Χ 7 4 7 

εἰ μέλλει τῷ ὄντι νεὼς ἀρχικὸς ἔσεσθαι, ὅπως δὲ κυβερνήσει, ἐάν 

23 ὃς ἂν ξυλλαμβάνειν κτὰ. 746]κ- 
500 5ιισσεβίβ ἰμαΐ ᾿βοογαΐεβ ἰῖ5 ἱπίεπάρα 
(γοεεθα γος οΥ ἐλ Οανιό. Τλϊ1. ϑοε. Χι 
1882, Ρ. 13). ῬΟΒΒΙΌΪΥ: Ὀπῖ ἴῸΥ ΤΩΥ ον 
Ρατί 1 ἀο ποΐ {πῖπκ (6 ἀδβουρίίοη 15 
50 ΠΠΟΙΘΠΤΠΥ ἀΡρΡοβιία ἴο 75{Π{ 7 τῆς 46 πε1ῇ- 
σδί]Οη. 
488) 25 ἐπαΐοντες. 1 5Ποι1]4 δὐορὲ 

1Πε ασουδβαίϊνε ψνὶ [ἢ 5.4] Ὀαιπὶ ἀπα οἴ Ποῖα 
ψνεΥα ἰξ ποὶ ἔοσ οἰόμενοι. ϑομποί θυ ἰ5 
{ΠΥ 70 5{1Π64 ἴῃ Ξαγίηρ “ 5ἱ ΡΙαῖο ἐπαΐοντες 
Βουιρβεζαΐ εἱ οἰόμενοι, βεὺὶ νὶχ ροϊεχαΐ, 
απΐη. ΡΥῖ5. ν᾽] οϑπ Πα ιιβάαπὶ εἴ ἴῃ 
δοοιβαί να πὶ τηπίαπηάϊιπ νἱἀδγείαγ: 48]- 
ἴδγιιπὶ ἰρϑα αἰβίαπεϊα ἰαΐιπὶ ογαί." ΤῊΪ5 
15 ῬΥΘΟΙβεὶῪ ψγῃδΐ Πὰ5 Παρρεπεά, ου ννῃ 118 
φ (νἸἢ βοπὶα οἵπευ Μ55, θαΐ ποί Π οὐ 5) 
45 ἐπαΐοντας, αἰ ἴῃ Μ55, νι που ἐχοερ- 
τἴοη, πᾶνε οἰόμενοι. ΤῊ δηδοοϊ ΠΟ 15 
ποΐ ΠαΥΒΠΟΥ {Πδη οἴου ᾿πβίδησεβ ἴῃ ψ ΠΪοἢ 
1η6 Ῥεβί μΜ58 πανε ἴπ6 ποιηϊηαίϊνε οὗ {Π68 
ῬδυτοΙρΙςῈ ᾿πϑίθαα οἵ {πε δοοιιβαίϊνα, ε.Ρ. 
“Ῥλαφαῖγ. 241 Ὁ, ϑοῤἧ. 210 Ἐ, δατυς 885 Ὁ, 
“Ῥλαεφαά. 81. Α. 866 αἴβοὸ ΟἸ]αββεὴ οἡ ΤΠαο. 
1 53. 4, ΠΘΥΘ ΤΔΩΥ ΡΔΓΔ]16] ᾿ηβίαποθβ 
τα χυοϊοα ἔγτουη Τπογαϊ65, Α Ιοηρ δηὰ 
ὉΠΡΕΥΙΟάΙΟ βεπίθποθ {κ [Π6 ῥγββεηΐ 15 
ῬΘοΟυ]ΑΥΙν 14 Ὁ]6 το ἀπδοοϊαῖπα: ἀηα ομ8 
45 οσουγγαα ΔἸγοααν ἴῃ 488 6. ΕῸΓ [Π658 
ΤΕΆΒΟΠΒ 1 ΠΟ ἄρύθο ψ] ἢ ΟΠ ποίου δά 
οΟἴΠο 5 {Παΐ {Π6 ἰδχί 15 δου πᾶ. Ὅῆε ποπῃλ!- 
παῖϊνεβ πείθοντες ἀπα βιαζόμενοι την Πᾶνα 
βυρσοβίθα [Π6 σπαηρα ἴο Ρ]αΐο: “ψέγοντας 
ΡῬιορίεγ. ἐπαινοῦντας ἴαπαϊΐ, τηοχ νεϊαΐ 
πη ραί!θ 5 ἴθποσῖβ απ βούναῖὶ ῥα. ]]Π ΒΡ Υ 
ἂς νὶὰ ἀεῆοχις᾿᾿ (ϑοῃπεϊ θυ). ϑ:τΆ1]αΥ 
ὉΠΡΎΔΤΗΤΔίϊ04] δηδοο Πα ἀγα ἰοα πα οο- 
ΟΔΒΙΟΠΆΠ]Υ 4150 ἴῃ [πϑοχρίίοηβ, ΠθῈη {Π6 
ϑεηΐθησα ΓῸΠ5 ἴο ἃ σοηβι θυ Ὁ]Ὲ Ἰθηρίῃ ; 
566 Μεϊβίεγῃδηβῇ ρὈ. 203, 205- 

28 ὅπως δὲ... κυβερνητικήν. ΤῆΘ 
5811οΥ5, Ρ]αΐο ἢαβ5 δἰγθααν ἰο]α 15, πανα 
ποῖ [Π6 5Π|4116ϑὲ 1ἴΙῴδα ἴπαΐ {Π6 ἔσς ῥι]οί 
Τηιϊιβὲ βί θαυ [Π6 γϑαῦ ἀπᾶ (Π6 5θαβοῃβ εἰς., 
1 Πα ἰ5 ἴο θῈ {π]Ὺ αι δ] 1ῆςα ἴο τὰϊς ἃ 5ῃϊρ 
(μαι ἴς ἴο βαυ, ἔγουη Ῥ]αϊο᾽5 ροϊηϊ οἵ νίενν, 
17 ἦε ἐς ο ἄροτυ ἄοτυ ἰο σέδε7), Ἰυὰϊ ἃ5 [Ὁ 
ἄστυ Ἦδ 5}4}] 5ίβοι---ἰθὶ ρεορὶβ νν]511 Ὠϊμπὴ 
ἴο οΥ πο---οῦ ἐλαζ {Ππ8γ (Ὠΐηῖκ 1ἴ πη ροββι 0 ]8 

ἴο δοαυῖΐγα εἰ ΠΥ ἀγί οὐ βίαν δπᾶ {πεῖὸ- 
ψ ἢ (1. “αἴ-οπςα- Δ η4 ἢ {Π6 τί οὗ βἴβευϑ- 
ΤΩΔΉ5Π1Ρ. γε τηδῪ ἰγαηβὶαΐθ [Π6 βεπίθποβ 
{ππ5: “Ὀαξ τί οὐ βυϑβίθιη οἵ ἄΖοτὺ ἴο βίξευ, 
1εὶ δοπε ψμείΠου ρεορὶθ ψΊβῃ Πἰπὶ ἴο 
βίβευ οὐ πο--ἰῃαΐ {Πδν {Π1Π]Κ 1 ἸΤ ΡΟΒΒΙΌ]8 
ἴο δοαιγθ, πα {πουαν!Π4] (Π6 τί οἵ 
βίβευϊησ. Τὴ ἔπια Ρι]οΐ, δοοοσγαϊησ ἴο 
ΡΙαΐο, 15 οὔθ ὕπο Κποννβ ἄστυ ἴο 5ἴθευ. 
ΔΥΒΕΙΠΕΥ οἴμουβ ν]βἢ Πΐτη ἴο βίθευ οὐ ΠΟ, 
15. ΨΏΟΙΥ ᾿γγεϊθναηῖ; 5ε6 20]. 293 Α ἢ, 
ὙΠΕΥΘ [Π15 ῬΥΪΠΟΙΡ]8 15. ἀθοϊασεα ἴο θὲ οἵ 
ὈΠΙνΕΥβα] Δρρ]Ἰοαίίοη, δηα 1Ππϑ5ίταϊε ἂς 
[Ό]]Ονν5 ἔτοπὶ ἰῃ6 οα56 οἵ ἀοοίοτβ: ἰατροὺς 
δὲ οὐχ ἥκιστα νενομίκαμεν, ἐάν τε ἑκόν - 
τας ἐάν τε ἄκοντας ἡμᾶς ἰῶνται--- 
πάντως οὐδὲν ἧττον ἰατρούς φαμεν, ἕωσπερ 
ἂν ἐπιστατοῦντες τέχν ῃ--σῴζωσιν οἱ 
θεραπεύοντες ἕκαστοι τὰ θεραπευόμενα. 
ΟἿ. 1014. σ ἀναγκαῖον δὴ καὶ πολιτειῶν--- 
ταύτην ὀρθὴν διαφερόντως εἶναι καὶ μόνην 
πολιτείαν, ἐν ἣ τις ἂν εὑρίσκοι τοὺς ἄρχοντας 
ἀληθῶς ἐπιστήμονας καὶ οὐ δοκοῦντας 
μόνον, ἐάν τε κατὰ νόμους ἐάν τε ἄνευ 
νόμων ἄρχωσι, καὶ ἑκόντων καὶ ἀκόν- 
των κτλ. Τῇδ ΘΧρυθββιοῃβ ἐάν τε ἑκόντας 
ἐάν τε ἄκοντας, απ καὶ ἑκόντων καὶ ἀκόν- 
των ἴῃ ἰῃδ656 ἴνγο ρβαββαᾶρθβ, ἴΠ6 σϑῆθίαὶ 
απ οὗ ννῆῖοῃ ἰδ 1ῃ6 54 η1]6Ὲ δ5 Ρ]αΐο᾽β 
δυσιπηθηΐ {Ππγουρηοιξ (15 Ρατὶ οἵ {ῃε 
Αἰοῤιό[ίε, Ἔχαοῖν σοΥγαβροηα ἴο ἐάν τέ 
τινες βούλωνται ἐάν τε μή, ἀπ 6 ΠΔ0]6 5 
ἴο ἱπίδθγργαί {Παΐ οἱαιιβθ, ἃ5 ΘΠ Ιου Πᾶ5 
ΑΙγθααγ ρΡοϊηΐθα οιΐϊ. Οἵ. αἰβο 206 Ε--- 
207 Β. ΡΪαΐο, ἱπαάβεα, 5 γεδαν ἴο σὸ 
[Αυῖ Π Υ 511}1, ἀπ ννου]α τηδϊηΐαϊη {Παΐ 6 
ΠΟ Κηοννβ Πονν ἴο βίθευ 15. ἃ ἔτσι ριϊοῖ, 
νὴ δἰ Ποιρἢ 6 (065 ποῖ (οι οἢ {Π6 Π6] ΠῚ 
(οἴ. 1014... 292 Ε). 1 οἴ δὺβ ψν]Βἢ ἔὸυ ἢΐ5 
ΒΘΥΨΙΟΘ5, 1ἴ 15 {Π6Ὶ. Ῥιιβίηθββ ἴο ΔΡΡΙΥῪ ἴο 
Πΐτη, ποί ἢΪβ5 ἴο 5116 ου [πΠ6 ορρουίιηιν οὗ 
ἀοΐηρ {Πθπὰ ἃ βουνίςα (ἰπῆτα 480 Β, 6). ἃ 
1|κ6 Ρυποῖρ]α μο]β. σοοά ἴῃ ἴῃς ρονεγη- 
τηθηΐ οὗ οἰτ165, απα (ῃ6 Ῥ]αϊοηϊς ϑοογαΐθϑ, 
1ΠουΡῊ ἀρβίαϊηϊηρ το πὶ ΡΟ] 04] 116, πηαν 
[αἰγ]ν οἱαΐηι ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληθῶς πολι- 
τικῇ τέχνῃ καὶ πράττειν τὰ πολιτικὰ μόνος 
τῶν νῦν (Οογρ. 521 Ὁ). ὍΤῊΕ [ΟΟ] 15}. 561] Υ5, 
οἢ {Π6 οἴποῦ παπᾶ, ἀθϑῖγα ΟὨΪΥ ἴο ψεὶ {6 

25 



12 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [488 Ὁ 

7 Ι ΄, Φ ἢ , ᾽ “ ,ὔ ,7ὔὕ Α 

τέ τινες ' βούλωνται ἐάν τε μὴ, μὴτε τέχνην τούτου μήτε μελέτην Ἐ! 

οἰόμενοι δυνατὸν εἶναι λαβεῖν ἅμα καὶ τὴν κυβερνητικήν. τοιούτων 
- Ν “ Ν 

δὴ περὶ τὰς ναῦς γιγνομένων τὸν ὡς ἀληθῶς κυβερνητικὸν οὐχ 
“ - , ἡγεῖ ἂν τῷ ὄντι μετεωροσκόπον τε καὶ ἀδολέσχην καὶ ἄχρηστόν 

σφισι καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς οὕτω κατεσκευασμέναις ναυσὶ 489 
, 9. "Ψ 

πλωτήρων; Καὶ μάλα, ἔφη ὁ ᾿Αδείμαντος.ς Οὐ δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
5 - ,ὔ Σ , Ἀ ΤΣ Ἂ - “ - ΓΟ ς 

οἶμαι δεῖσθαί σε ἐξεταζομένην τὴν εἰκόνα ἰδεῖν, ὅτι ταῖς πόλεσι 
πρὸς τοὺς ἀληθινοὺς φιλοσόφους τὴν διάθεσιν ἔοικεν, ἀλλὰ μανθά- 

[ον -“ 5 νεὶν ὃ λέγω. Καὶ μάλ᾽, ἔφη. ἹΠρῶτον μὲν τοίνυν ἐκεῖνον τὸν 
77 Ψ ε , 3 - 5 -“ , ,ὔ, Υ͂ θαυμάζοντα, ὅτι οἱ φιλόσοφοι οὐ τιμῶνται ἐν ταῖς πόλεσι, δίδασκέ 

τε τὴν εἰκόνα καὶ πειρῶ πείθειν, ὅτε πολὺ ἂν θαυμαστότερον ἦν, 
“- ᾽ 

εἰ ' ἐτιμῶντο. ᾿Αλλὰ διδάξω, ἔφη. 

30 

Καὶ ὅτι τοίνυν τἀληθῆ λέγεις, Β 

ΠοΙτὴ ἰπΐο {Π6ῚΥ Παπᾶβ (488 Ο): ον ἴο 
Πδη4]6 1, ἔΠΕΥ Κπονν ποῖ, αηα ἄδην {παΐ 
1 15. Ῥοββϑῖθ]α ἴο ἰϑαῖπὶ (μήτε τέχνην--- 
λαβεῖν). ἉΥΠαϊὶ οἵ ἅμα καὶ τὴν κυβερνη- 
τικήνῦ ἼΤΠθθε νόογᾶς 5ῃοιυἹα Ὀ6 ἰαΐζθη 
ΟἸοβθὶυ ἢ νΠμαΐ σοαϑ θεΐοσθ ὍΤΕ ΠΠθ τα] 
ἰγδβ]ί!οη 15. (10 δοαπῖγ6) “δὲ οὔσα απά 
[Π68 τί οἵ βἰβευίησ᾽: οἵ. 2 λ1]. 22 Ὁ ὁ βίος 
οὗτος γέγονεν αἱρετὸς ἅμα καὶ ἀγαθός “115 
᾿ξ 15. δ οὔσε οποϊσενουίην δηα σοοά.ἢ 
Νοῦν “ἴο δοχυῖγα δὲ οποα ἴΠ6 γέ οἵ ΠΟΥ 
ἴο βίβευ (ὅπως κυβερνήσει, τούτου τέχνην) 
Πα [Π6 αὐί οὗ βίξοηρ᾽ 15 ΠΊΘΤΕΙΥ ἃ ὙγΑΥ͂ 
οἵ βαγίησ “ἴο δοαυῖγε {Π6 αὐ οἵ μον ἴο 
Βίβευ δηά {πϑυϑυνῃ [Π6 αὐτί οὗ βίβεμηρ." 
ΗΕ ψἼο ᾿ἰϑασηβ {Π6 αὐτί δῃηά κἔπάν οἵ μον 
ἴο βίβευ Ππβοθββαῦ!ν ἰΘαγη5 {που ἢ (Π6 
ατί οἴ ϑίβοεσίησ ("“πδγατη 4] σΟΙΉΡΟΒ ἔδοίιις 
51, βἴπη} σα θεγπαίουϊατη αὐΐθπὶ ἰθηθαι ἢ 
ΘοΠηδΙ6γ) : ἔου κυβερνητική 15, ἀοοογάϊησ 
ἴο Ρ]αΐο, 5: ΠΊΡΙῪ ἀπά 5ο]εὶν [Πς ατί οἵ ἄστυ 
ἴο βίβεῖ, τὴν κυβερνητικήν, ἴῃ 5Πογί, ἰ5 
ποίῃϊηρσ Ὀπὲ (ῃε τέχνη «πᾶ μελέτη τούτου 
ὅπως κυβερνήσει, ἜΧΡΥΙΟΘΘΕα ἔγοτη Ρ]αΐο᾽ 5 
Ροϊηΐ οὗ νῖενν. Ὑπιβ ἴῃ ἀδηγνίηρ {Πδΐ 1{ 
15 ῬΟΒ510]6 ἴο Ἰδασῃ εἰΐπευ τέχνη ου μελέτη 
οἵ ἄοτυ ἴο βἴβου, [Π6 βαῖ]οῦβ αὐ ἴῃ δῇδοϊ 
ΘΠ ΡΠ ΔΕ αν ἀδηγίηρ (Πα ἴξ 15. ῬΟϑ51016 
ἴο ἰεάσῇ κυβερνητική ἴῃ Ῥ]αίο᾽5. 56η56 οὗ 
1ῃ6 ννοτχά αἱ 411: οἵ. 488 Β φάσκοντες μηδὲ 
διδακτὸν εἶναι. 800 ΠηΟἢ [ΟΥ̓ {Π6 πηθδηϊηρσ 
ΟΥ̓ [Π15 Ραββαρβ ἃ5. ἃ ψγῃοϊβ. [Ι͂ῃ τεραγά ἴο 
ἀείαι]ς, 1 μου Ὀς ποίεα {Παΐ ὅπως πιθαῃ5 
“μον : “ὅπως δα τούτου Ξρεοίδηβ τηοάπγη 
εἴ σαί] οηθπ Ροί5. απατὴ Πηδηὴ οἰστὶ βοαι᾽ 
(αἴεγ ϑομπει θυ). ΔΊ ΘΟΠηο θυ αἶσὸ 
Ι υπηδογβίαηα κυβερνήσει 45. “5}4]}] οἰθδοσ᾽ 
Δηα ποῖ “5Π4]] σεῖ ροββεδββίοη οἵ [Π6 ἢ ]τη." 
μελέτη 15 “Βίυα γ᾽ (ἴῃ ἴῃ6 τῆοῦβ οοπογεία 

56 η86 οὗ [6 τνοσά), σαί ποὺ {δὴ δοίιαϊ 
ΘΧΘΓΟΙΘ6 ΟΥ̓ ΡΓΔΟΙΙΘΕ: Οὗ. ΠΠ|402 Β ἔστι τῆς 
αὐτῆς τέχνης τε καὶ μελέτης. ΝΥ τέχνην 
λαβεῖν οἴ. 2 οἷ. 300 Ἑ. 

ΤῊὴΘ ἀρονε βἊχρ᾽δηδίίοη ἄρτθθβ ἰπ (Π6 
τηδίη Ὑ] ἢ (αὶ οὗ Θοἢ ποίου, δηᾶ ἰ5 ἴῃ 
ΤΑΥ͂ ΟΡΙηοη ΨψΠηαΐ Ρ]αίο πχθβαηΐ ἴο ϑ58γ. 
ἘῸΓ ΟἾΠΕΥ νΐεννβ 5ε6 ΑΡρ. 1. 

30 οἰόμενοι. οἰομένους ἴα τεδᾶ ἘΥ͂ 
ΘΠ Ραῦπ δηα οἴμεῖβ, ας 566 ποίβ οα 
ΠΠη6 25. 
4888 32 μετεωροσκόπον κτλ. Α [τ- 

ααδηΐ ἰδπηΐ:; οἵ. 6.5. 2.01. 200 Β μετεωρο- 
λόγον, ἀδολέσχην τινὰ σοφιστήν, ἐαεά;. 
270 Α, 2 αγ21. 135 Ὁ, “42. τ8 Β, ΙΞβοογαΐθϑ 
ααν. ϑοῤά. 8, “γι. Δ, απὰ Ατ. Οομας 
228, [480 ΜΙ ΒΙ]αγά6β᾽ ποίθ. ὙΠδ ἰηι- 
ῬΙ]]οδίϊοη 15 [Παΐ ὁ μετεωροσκόπος 5 ὈΠ πᾶ 
ἴο τὰ ἐν ποσίν: οἴ. 7 ἀεαδέ. 1744. (οθεὲ 
Τανῖνε5 ῬΟΥβΟ 5 σοη]δοίαγε μετεωροκόπον 
(αἴτου μετεωροκοπεῖς ἴῃ ΑΥ. 2εαεέ 92), Ὀπὲ 
1η6 ἰοχί 15. ρευίβοι υ σοοά: οἵ, μετεωρο- 
λέσχας ἴῃ 480 6. 
4894 3 ἐξεταζομένην : “οΥΟ55-ἜΧΔΠῚ- 

ἰπ64.᾽ 
4898 8 καὶ ὅτι- - λέγεις. “Απά α«ἴ50 

τπαΐ ννηδὲ νοῦ 54 Υ ἰβ {ππιε᾿ εἰσ. ϑοογζαίοβ 
146 πε ῆε5 Αἀϊτηδηίι5 νυν] 5 Πυροιῃθεϊοαὶ 
ΟὈ]δοΐοῦ ἴῃ 487 Ὁ; οἷ. σε λέγειν 'ἰπ Ὁ 
Ῥεϊονν. Αποίμου Ροββι 1] 1γ--- 1655 σοοά, 
1 τὨ1η]ς---ἶβ ἴο ἴα ὅτι 45 ἱπίγοάαοϊηρ ἃ 
αἰγεοὶ δάάγεβθ: ““δηά 5αΥ ἴο ᾿ἰπὶ αἷβο 
Ὑου 5ρεαῖκ ἱγαϊγ, θη γοῖι βαγ᾽ ̓ εἴα. 
λέγειν 5 ἰουπα ἴῃ ἃ ἴεν ἱπίδυιοσ Μ585; 
δηα λέγει, ψῃΪΟη Θ.ΑΠΡαιπὶ πα Βαϊΐου 
δορί, οσουγβ ἰῃ Ῥαγ. ἢ). λέγειν 15 ἰπ46- 
[6 51016, αηᾶ {ῃς σογγιρίϊοη οὗ λέγειν ΟΥ 
λέγει ἴο λέγεις 15. ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚν  ργο 4 Ὁ ]6 
ἢδσθ. Οὐ τοίνυν Ξε “Α]βο᾽ 566 1 330 Ὁ 722. 



489 ΠΗ] ΠΟΛ ΕΙΆΟ ς 13 

» - ,ὔ “- ΓΞ 

ὡς ἄχρηστοι τοῖς πολλοῖς οἱ ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ" τῆς 
΄, - 

μέντοι ἀχρηστίας τοὺς μὴ χρωμένους κέλευε αἰτιᾶσθαι, ἀλλὰ μὴ 
τοὺς ἐπιεικεῖς. οὐ γὰρ ἔχει φύσιν κυβερνήτην ναυτῶν δεῖσθαι 
Ε « » ς “-“ 2 Ν Ἁ μὴ » ΕΑ Ν [ον ΄ 

ἄρχεσθαι ὑφ᾽ αὑτοῦ, οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων 

θύρας ἰέναι, ἀλλ᾽ ὁ τοῦτο κομψευσάμενος ἐψεύσατο, τὸ δὲ ἀληθὲς 
, “-“ 

πέφυκεν, ἐάν τε πλούσιος ἐάν τε πένης κάμνῃ, ἀναγκαῖον εἶναι ἐπὶ 
“- Ν , “- 

ἰατρῶν θύρας ' ἰέναι καὶ πάντα τὸν ἄρχεσθαι δεόμενον ἐπὶ τὰς τοῦ 
Ε] Ν ᾿ “- “- 

ἄρχειν δυναμένου, οὐ τὸν ἄρχοντα δεῖσθαι τῶν ἀρχομένων ἄρχεσθαι, 
- ’ὔ ν Ν “- 

οὗ ἂν τῇ ἀληθείᾳ τι ὄφελος ἦἧ. ἀλλὰ τοὺς νῦν πολιτικοὺς ἄρχοντας 
ἀπεικάζξων οἷς ἄρτι ἐλέγομεν ναύταις οὐχ ἁμαρτήσει, καὶ τοὺς ὑπὸ 

τούτων ἀχρήστους λεγομένους καὶ μετεωρολέσχας τοῖς ὡς ἀληθῶς 
7 ᾽ Ψ 

κυβερνήταις. ᾿Ορθότατα, ἔφη. 
,ὔ » οΑΡ 2 - Ν ,, ) ΄ ς Ἂν “ 

τούτοις οὐ ῥᾷδιον εὐδοκιμεῖν τὸ βέλτιστον ἐπιτήδευμα ὑπὸ τῶν 

» : ᾿ δὰ -" 

Εκ τε τοίνυν τούτων καὶ ἐν 

Ε) ᾿ς 5 ὃ , ὍΣ Χ δὲ , ν; 7, 
τἀναντία ἐπιτηδευόντων" πολὺ ὃὲ μεγίστη καὶ ἰσχυροτάτη δια- 

᾿ ,ὕ ΄ὕ» . . ᾿ - ᾿ Ξ 
βολὴ γίγνεται φιλοσοφίᾳ διὰ τοὺς τὰ τοιαῦτα φάσκοντας ἐπιτη- 

Ψ, ἃ Ν Α Ἁ Ά Ε “ ὍΝ ΄ , " 

δεύειν, οὺς δὴ σὺ φὴς τὸν ἐγκαλοῦντα τῇ φιλοσοφίᾳ λέγειν ὡς 

το τοὺς μὴ χρωμένους. ὙΠοΞΕ Ψ ΠΟ 
Ὑ}}} ποῖ τέσε ἔΠθτὴ 816 ἴο ὈΪΑΠπΊε ἴου {ΠΕῚΓ 
τέο ἰο55γ1655, ὙΠ6 Εἰγτηο]ορίοαδὶ ἤρα 15 οὗ 
σοῦγβα ᾿ἰπίθπίοπδὶ. 

11 οὐ γὰρ ἔχει φύσιν κτλ. 
488 Ὁ. 

12 τοὺς σοφοὺς κτλ. “ὍΠε ᾿εατγηθᾶ 
Ῥαίε Ῥυοῖϑ ἴο {Π6 σοϊάδη ἴοο] "(7 γ1ο7: οὐ 
“λδρδ ΙΝ 3). 3686 δδο Ψ1Π 568 Α 72,. 
Τῆς δαίμου οὗ [6 βαγίηρ ννᾶ5, δοοογάϊησ 
ἴο Ατἱβίοις (ἀεί. 11 16. 15918 8 ΒΕ), 
Βιπιοηϊάθς. Βεῖηρ αϑκεὰ οὔ οπε οὔοᾶ- 
βίοη ὈΥ Ηΐϊετοβ αὰθεὴ ΠΟΘΙ ΠΟΥ 1 τνὰϑ 
Ῥειίου ἴο Ὀ6 ἃ πῆδῃ οὗ σϑηΐι5 (σοφός) ΟΥ̓ 
τίς, δ σϑρ θὰ ““ἈΊΘΝ ; [ΟῚ πηθη οὗ σϑηϊι5 
816 ἰουπα αἱ {πε σουτί οὗ (Π8 το ἢ ̓̓---ἃ 
οΠαγαοίεσιϑεϊο σορὶγ, ὈΥ ννμοἢ (Πμ6 οουτχί- 
11εϑὶ οὗ δποῖϊθεηὶ ροείβ οοηϊγινεα ἴοὸ ἢδίίου 
τῆς ααδοη τ πουὲ ἰογρειπρ ΠΙπη56 1. (Τι 
5ῃουϊα Ὅς τειηθηθεγθα [Παὶ σοφός οἴϊεῃ 
τηθδὴ5 “ΡῬΡοεῖ .) ὙΠεῖα ἰδ ΠῸ Γθάβοῃ [ῸΥ 
βιρροβίηρ (ἢ 6.5. ΤεϊοῃγΠ|6γ 112. 
ελά. τ Ῥ. 1το2) [μαΐ ΡῬ]αΐο αἰπρυϊεᾷ {Π 6 
βαυίηρ ἴο ΑὙΙΒΈΡΡιι5, αἰ ΠουρῚ ἃ τνἸτΕἸοἴσπ 
ΟἹ ἴῃ βυθ)]εοῖ 15 βου ρθε ὈοΓΠ ἴο Πἰπὶ 
(Ὁ. 1. τα 8. 60) απὰ ἴο Απμιβίμεποϑ 
(ΥΥΙποκοϊηαπη ““γέϊείλψ. 2 γαρ. Ῥ. 58). 
ῬΙ]αίο ᾿ἰκεα ἴο σεῖ Πῖ5. Κηϊΐβ ᾿ἰηΐο ϑἰπιο- 
πἰά65: 586 1 331 Ὲ ἢ. 
489 ὁ :τ6 δεῖσθαι 15 ρονετπεά Ὀγ {Π6 

ἰάδα οἵ οὔ] ραίϊομ σατὶθα οα ἔγομη ἀναγ- 
καῖον, ΤῊς αἰϊεγπαίϊνα βισσεθίςα Ὀγ |. 

568 

δηᾶ (., ἐπαΐ {Π6 ἱπβηϊίνε ἀδρεηάβ οα 
πέφυκεν, 15 ἸΤΩΡΟΒ51016. 

20 ἐν τούτοις. τούτοις ἰ5 ποαῖΐογ, {κὸ 
τούτων : ΟἴΠεΥν δα ὑπὸ---ἐπιτηδευόντων 15 
ΒαγαΪν πεοθββασυ. Τὴ Ὀαίδποα οὗἉ οἰαιισεβ 
--- ἴῃ σοηβααπεποδ οὗ {Πε656 οἰγοιπηβίαῃηοθϑ, 
ΔῊ Δτηϊ4 {Π656 οἰγοιπηβίαησεϑ᾽.---ἰβ αἶβο ἴῃ 
ίανουτ οὗ {Π15 --- ϑοῃπεί γ᾽ 5---νίδνν. 
489 ς-- 491.Ὰ «δὺ »επέεἦ γ)0»γ, ἐλδ “τέδό- 

2655716557 οΥ 116 δὝϊτί(οοῤλεγ. διε ἐλὲ ηιοσί 
σ6γοτές 2γε)μαζες γγοηὲ τυλέελρ λξζοσοῤάν 
51727.5 15 οτυΐγρ. ἔο ἔλοσε τυῖο 2γείεγια ἔο δ 
2λίοεοῤλεογς τυλε7ι ἐλεν αγὲ τιού. 72 ἐς ἐάεν 
τυῖο αγέ τηέεέαγιέ, τυλολ: 2εοῤίε ἀτϑεγέ ἐλαΐ 
ἐλε »ιαγογτέν ο7 λτ)οσοῤῥεγς αγὲ αεῤγαυεά. 
1 εὲ 1τὲ5 δγιαξανοιγ, ἰο σὐότυ ἐλαΐ λϊζίοσοῤάν 
ὅς γιοΐ γεςῥογιείὀίδ 707 ἐλ6 κογγμῤίζογε ογ ἐλὲ 
2λιϊοσοῤἧϊε παίμγθ. 716 γε ῥἠϊϊοσοῤῥΛεν, 
772. ορίί6 οΥ Ξοῤιείαγ τηεἼδεογιεοῤῥίϊο715, ἔ5, ἂς 
τὸ ἤαυε σθθ)ι, παίμγαΐί ἃ ἦονεγ οΥ 7 γείλ, 
αγιαῖ ἐλέγεγογε ῥοσοέσσες αἱῤ ἐλε υἱγέμες οὐ 
ελαγαςίεῦ, αἰγεαων γ1αηιθα, ΠΣ ἄαῦς ἴο 
ἐγιφιεῖγε (1) ἄστυ ἐλὲς αερονίξίογε ὀέξονιες ἦγε 
γιαγιν καϑδές αὐῤγαυφαῖ ἀγα (2) τυλαΐ ἐς {Δὲ 
εἰαγαείε), οὗ ἐλε γαίδε δλιϊοσοῤλεγε τυο αγὲ 
γέφῥογιδῖόίδ 707 ἐδε 2 γεγμαϊες αραΐγ5 λίΐο- 
σον. 
489" 24. οὖς δή---λέγειν : “οἵ νν»ῆοῦι 

ἴξ 15 {παΐ γοῦ βὰν [8 δσοιιβοὺ οἵ ΡΒ] ΟσορηΥ 
ἄθοϊαγαβ {Παΐ,᾽ εἴσ, ΕῸΓ τὸν ἐγκαλοῦντα 
568 487 Ο 5. 

1ο 
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14 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [489} 

παμπόνηροι οἱ πλεῖστοι τῶν ἰόντων ἐπ᾽ αὐτήν, οἱ δὲ ἐπιεικέστατοι 
ἄχρηστοι, καὶ ἐγὼ συνεχώρησα ἀληθῆ σε λέγειν. ἢ γάρ; Ναί. 

Ν. Οὐκοῦν τῆς μὲν τῶν ἐπιεικῶν ἀχρηστίας τὴν αἰτίαν διελη- 
λύθαμεν; Καὶ μάλα. 

25 

Τῆς δὲ τῶν πολλῶν πονηρίας τὴν ἀνάγκην 
βούλει τὸ μετὰ τοῦτο διέλθωμεν, καὶ ὅτι οὐδὲ τούτου φιλοσοφία 

᾿Ακούω- Ἐ! 
μεν δὴ καὶ λέγωμεν ἐκεῖθεν ἀναμνησθέντες, ὅθεν διῇμεν τὴν φύσιν, 
οἷον ἀνάγκη φῦναι τὸν καλόν τε κἀγαθὸν ἐσόμενον. ἡγεῖτο δ᾽ 490 
αὐτῷ, εἰ νῷ ἔχεις, πρῶτον μὲν ἀλήθεια, ἣν διώκειν αὐτὸν πάντως 

καὶ πάντῃ ἔδει, ἢ ἀλαζόνι ὄντι μηδαμῇ μετεῖναι φιλοσοφίας ἀλη- 

30 αἰτία, ' ἂν δυνώμεθα, πειραθῶμεν δεῖξαι; Πάνυ μὲν οὗν. 

“-“ 3 “ [ον , θινῆς. Ἢν γὰρ οὕτω λεγόμενον. Οὐκοῦν ὃν μὲν τοῦτο σφόδρα 
{ ων “ ἣν “ Ἀ ΄' 5 οὕτω παρὰ δόξαν τοῖς νῦν δοκουμένοις περὶ αὐτοῦ; Καὶ μάλα, 

᾿ Ν , κ χν λ ἔφη. ᾽Αρ᾽ οὖν δὴ οὐ μετρίως ἀπολογησόμεθα, ὅτι πρὸς τὸ ὃν 

25 ἰόντων ἐπί α«Ἰπιοδκί-ε “νγοο Βει᾽: 
οὗ, 405 ΟΠ, διγρηεξ. ςτὸ Α. πλησιάζω 15 
ΒΙΠΊΠΠΔΥΪΥ τιϑεα ἴῃ 400 Β. 

28 τὴν ἀνάγκην 5Ποι]ἃ ᾿ς ἰαΐκθη 
βΠΙοα]γ. ΤΉΘΙΕ 15 ΠῸ ροββὶ ΙΠΠγ οἵ Ἔβοαρα: 
1Π6 τηδ]ουυ τηπδί ᾿παν τ Ὀ] 7 σοι ΠῚ. 
ΘΕ 202 Ε: 2. 
489 Ε 31 ἐκεῖθεν--ὅθεν. ΑΞ ἀνα- 

μιμνήσκομαι ἴαῖτεβ (Π6 σεηϊίνε οἵ ἃ ποι, 
50 1ἴξ σδῃ Ὀ6 [ο]οννεά ὈΚ ἃ ρεηϊεῖνα]--- 
ΟΥΡΊΠΑΠΥ ΔὈ]αἰἶνα]-- -ἀἄνειρ. ὅθεν 15 αἵ- 
ἰγαοῖθα [ου οὗ : οἴ. Θορῇ. 77. 7γοι δηὰ οἵου 
ΘΧΔΙΏΡΙΕ5 ἴῃ Κα ὕπηδυ (7. 7. 11 Ρ: 915. 

32 καλόν τε κἀγαθόν. Τῇε [Ἀςῃϊοη- 
ΔὈ]6 ατϑεὶς ρῆγαβε καλὸς κἀγαθός [οΥ δὴ 
ἐλευθέριος, ΟΥΎ ΘΘΠΓ]ΘΠΊΔη, ννα5. σοΠ Εἰ ΠιιΆ}}ν 
564 ὈΥ ϑοοζαίεβ δῃὰ ἢΪ5 [Ὁ] νος ἴο 
ΕΧΡΓΙΘΒ5 {ΠΕ 1} 1464] οἵ ννῆδί ἃ τηδῃ 5ῃου]α 
Ὀ6. Αἢ δχοβι]εηΐ ἀἰβουβδίοη. οἵ {ῃ6 8ο- 
οὐαί σοηποίαἰζίοη οὗ {π6 ννοσὰ ν}}}} 6 
ἰουπα ἴῃ Ἰ)ογίηρ 7216 7 6ἤγὲ εἶδς ϑοζγαίος 
ΡΡ. 398-415: ΙῸΓ [5 ᾿ἰϑ14] ἱπηρ]1οὰ- 
ΤΙΟΠ5 ΥΘίδυθποα τὺ ΡῈ τηδδ ἴο ϑομηας 
Εἰλίξ ἀ. αἰίογε (ὐγίδελεε 1 ῬΡΌ. 328---5334. 
Τὴ ΡοΙ 165, (Π6 Ἔχ ΡΥ βϑίοη νγνὰ5. Δρρ]ϊεα ἴὸ 
τῆς. νγθα! την ΟΥ̓ ΟἹ ΠΡ ΥΟΠΪ α] Ραγίν (οἴ. ΝΠ 
560 Α ἀπά Τῆϊπο. ΠῚ 48. 6). [ι ἰ5 {Πετο- 
ἴογθ ΡύόθδὈ]6 {Παΐ ϑοοταΐθθ᾽ Πα 8] τι56 οὗ 
καλὸς κἀγαθός [οϑίεγοα {1ῃΠ6 ποῖ τρννδγ- 
γταη θα ϑυβριοίοη {Πα ἢς απὰ ἢϊ5 [τἰθηαϑ5 
νγεῖθ οὐδ οἵ 5υπραίηυ νυ] ἀθιηοογδου, 
ἀη 850. σοηίτ θα ἴῃ ΘοπΘ πηθαᾶϑιχθ ἴο 
ἢϊ5. σοηάειηηδίίοη αηᾷ ἀδαίῃ. 

4Α9Ο.κ 52 νῷ ἔχεις: “γοιι Υοι θη οΥ.᾽ 
ἐν νῷ ἔχεις (45 ἴῃ 5Ο0Πὴ6 ἱΠέουου Μ55) ννου]Ἱᾶ 
τηθδὴ ἦγοιῖι ἱηίθηα. Οὐοτηραῖο μέλγῤλ. 
28 ΜΙ .4,“,2. 20 Β. Τὴδ γοίθσθηοα 15 ἴο 
485 Β---487 Α. 

3 ἤ-Ξ' α]ϊοηυίη.᾽ 
5 οὕτω κτλ. οὕτω “εχ Ααϊπιαηίϊ 

νΕΥθ15. γϑρείϊπ εἴ Ῥιδβοῖβα ἀϊοίαπι εβί 
ΡΙῸ οὕτω λεγόμενον ἣν." 1{ῃ6 ψογά ἰ5 
ΒΘμαΐη6, 1ξ τηιιδὲ 6 ἰαῖκθη ἴῃ {Πϊ5. νγᾶγ. 
1. ἀϑὰ Ὁ. ἐγαῃβὶαίθ ““ἴο βαὺ πὸ ποθ," 
σοΙρΡΑΥηρ ῥᾳδίως οὕτω ἀηά [Π6 {π|͵πε (566 
ΟΠ 1 377 Β). Βαΐ ποῖα ἀρρεαῖβ ἴο Ῥ6 
ὯΟ ΟἰΠ6Ὶ ἰπβίαηος οὗ {15 ἰάϊοπηαίῖς οὕτω 
ΜΙ {πὸ δάνει σφόδρα. οὑτωσὶ σφόδρα 
ἴῃ ΑΥν Αγ ορς 88 15 υϊξα αἰ Βδυθηΐ, ἴῃ βριζα 
οἵ ΒΙαγάβθ ου Ατ. ἤγαοῤς 4ὅτ. ΤΙ ἴ5 75 
ΡΟΒ510]6 {παὶ οὕτω 15. δὴ ἱπίογροϊαἰϊοῃ 
ἴτοῦλ οὕτω 15 Ὀεΐογο. 
παρὰ δόξαν. ΒΥ 5εἸδοίίηρ [Πἰ5 ἔοττη οὗ 

Θχργοββίοῃ Ρ]αΐο “" ορἱ πἰοπίθιιβ ορί ῃομ πὶ 
τἼΡα ἢ (ΘΟΠηβ 4 6γ), ἸοοβοὶῪ ἐποιρῃ, Βαϊ 
ἴη6. νγογὰβ αὐβ Ῥυδοιίοα!]ν δαυΐναϊοπέ (ὸ 
ἐναντίον. παράδοξον ννοι]ά ΒΕ Ξοιηθνηδί 
ΘαΒΙΘΥ, Ῥὰΐ (η6 ἰαχέὲ ἰβ ργοῦδῦ!ν βοιηά. 
ΕῸΥ ἃ 5: Ή118 7 Ρ]ΘΟΠαβ ΠῚ 566 ΤΥ ποία Οἢ 
ΟΥίο 44. Ὁ: 

δοκουμένοις. 
612 Ὁ. 

αὐτοῦ ἰ5 Τηαβου] 6, ἀπ τθαηβ Ρ]αίο᾽ 5 
καλὸς κἀγαθός, 1.6. [Π6 ΡΠ] ΟΞΟΡΘΙ, Ἀγ ΒΟπα 
ΡΟΡαΪΑΥ οΡ᾽ῃΐοη γαραγαβ 85 ἀπ ἀλαζών, 1Ὲ 
Ποΐ 85 ἃ [ἴὰγ. 

6 ἂρ’ οὖν δὴ κτλ. “91.411 γε ποὶ 
{Π 6 ΓΑ ]νῪ Ρ]θαα {παὶ {πε ἔγτὰθ Ἰονοῖ οἵ 
Ἰβαυηΐηρ ννὰ5 ἀἰβροβθά Ὀγ παίμπσε ἴο βίγίνε 
τονναγὰβ. Βεῖηρ ἀῃηα ἰαγγϊθα ποῖ αἱ πὸ 
ΤΊΔῊΥ ΡΥ Ιου] αγ5. ὑνΠ]Οἢ ἀγα ορὶπϑα τὸ Β6᾽ 
εἴς. ὃ ϑοογαίββ Πα5 7ι5ῖ βαϊὰ ἐπαΐ Τυατῃ 
15 τὴς Ἰφαάίηρ αἰγὶ θα οὐ (η6 ῬΗΙΟβορου. 
ΙΒ. Ῥγοροβιζίοη ἰ5 Ομ] θησθα Ὀν ΡᾺΡ]Ϊς 
ορίηΐοῃ (παρὰ δόξαν τοῖς νῦν δοκουμένοι:5), 
ἃ Πα 1 5 ρΡογὶ οἵ ἴξ ϑοσταῖθβ πὐρθβ, ψγηαΐ 

(ἢ ν 463} 5, 

ΜῈ της Ραβθῖνα οἵ. Χ 



490 8] ΠΟΛΙΤΕΙΆΟ τς 15 
- Ν 

πεφυκὼς εἴη ἁμιλλᾶσθαι ὅ γε ὄντως φιλομαθὴς καὶ οὐκ ἐπιμένοι 
ΔΟΣΆ, ω , . Ι - ε ΄ ; δ Ν ᾽ 
ἐπὶ τοῖς δοξαζομένοις εἶναι ᾿ πολλοῖς ἑκάστοις, ἀλλ᾽ ἴοι καὶ οὐκ 
» 4 οθνν ὑἱ , "ἊΨ ἐν » σε δὲ « Ἕ 

ἀμβλύνοιτο οὐδ᾽ ἀπολήγοι τοῦ ἔρωτος, πρὶν αὐτοῦ ὃ ἔστιν ἑκάστου 
“ ’ “ φ ,ὔ “ 2 Α θ. “ ᾿ 

τῆς φύσεως ἅψασθαι ᾧ προσήκει ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου" 

προσήκει δὲ ξυγγενεῖ" ᾧ πλησιάσας καὶ μιγεὶς τῷ ὄντι ὄντως, 
΄ “ 3 ΄ " ὶ δήν, -“» Ι͂ Ν , 

γεννήσας νοῦν καὶ ἀλήθειαν, γνοίη τε καὶ ἀληθῶς ζῴη καὶ τρέφοιτο 
Ν .“ Δ, ᾽ “ Ἀ Ε "' 

καὶ οὕτω λήγοι ὠδῖνος, πρὶν δ᾽ οὔ; Ὥς οἷόν τ᾽, ἔφη, μετριώτατα. 
,ὔ ς ,ὔ ͵ὔ -» » “ ΕΥ -“ ΕῚ ΄ 

Τί οὖν; τούτῳ τι μετέσται ψεῦδος ἀγαπᾶν, ἢ πᾶν τοὐναντίον 

ἢε Παά αββετίβα Ἰείοτε (485 Α---ο) {παῖ 
1ἴῃ6 ΡὨΠ]ΟΒΟΡΠΕΥ 15 ἃ Ἰονεὺ οἵ τὸ ὄν. εἴη 
(Ἢ νν»αϑ,᾿ 1.6. “15, 8ἃ5 γε βανν᾽) νουἹὰ ΡῈ [ῃ6 
“ΡὨΠΟΞοΟΡΗΪς ἱπηρεγίεος ᾿ ἴῃ ἀϊγεοΐ βρεεςῇ. 
ΕῸΓ {Π6 τὰσγε σἤδηρσα ἔτοπ ἦν ἴο εἴη δϊεσ 
ἃ ῬΥΪΠΊΔΥΥ ἴθηβα ο΄. Χεη. 2722722..1 2. 34 
δῆλον (Ξο. ἐστὶν) ὅτι ἀφεκτέον εἴη τοῦ 
ὀρθῶς λέγειν, ΠετΕ εἴη βἰαπᾶβ ἴογ ἦν 
(16 ἀϑὰ8] “εγαῖ [ὉΥ “ὙἊβϑβεῖ ̓  νυ! ννοσάβ 
ἀεποίϊηρ ΟὈ] σαί ΟΥ Παοαβϑιγ) οἵ τῃς 
ἀϊγεοῖ, δηα Ρ]αίο Ολαγῆϊξ. 156 Β λέγουσί 
που ὅτι οὐχ οἷόν τε αὐτοὺς μόνους ἐπιχειρεῖν 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἰᾶσθαι, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον εἴη 
ἅμα καὶ τὴν κεφαλὴν θεραπεύειν. (Μαά- 
νἱρὴβ ᾿ηβευζίοη οὗ ἄν δἴζεγ ἀναγκαῖον ἴῃ 
[Π15 Ῥᾶββασα 15 ψιΠουΐ δα πΠουγ.) (ΟΥ̓. 
ΑἾ5ο 1Π| 3616 722. Τῇῆε βεηιεπος 5 8}1 {Π6 
ΤΟΤΕ δαϑυ ἢ {Π6 ΡΠ] ΟΞορΗΪς ἱτπηρουίεος 
Ὀεοδιιβα 115 ΝΕΙΥ Ππαΐπσγε ἰἤνοϊνεβ ἃ σγείευ- 
εηςςβ ἴο {πε ραβί. Αϑβίβ σοη]δβοίιιγε ἀπε- 
λογησάμεθα 15 ἱποογγεσί ; (Ὁ [ῃ6 ΡὮΉ]]ο- 
ΒΟΡΒΕΥ 5 Ζεαὶ ἔοσ Βεΐησ 85 ποῖ γεΐ θεϑῆ 
πγρϑα ἴῃ ἐἰγξγιες οἵ [Π6 Ξἰαίεγηβηΐ-- -ονν 
ἴου ἴῃς ἔγβί {{π16 {ου πη }}]ν σΠΔ]]εηρεά--- 
1ῃαι Ὑτατ 15. Πἰβ Ἰεδάϊησ οΠαγδοιουί βίο. 
Μαάνὶρ σοπ͵δοίαγε5 ἀπελογισάμεθα, ννὨ]ο ἢ 
Βαϊῖου δδορίβ, δἰ που ρἢ {Π6 τνογά 15 ΠΟΙ Υ 
ἱπαρρσοργίαίε μετα. Οἵ, Χ 6οἹ Β 71. 

Α4Θ9ΘΟ Β 11 ξυγγενεῖ. νοῦς ἴ5 ακίῃ ἴο 
Βεΐηῃρ δηὰ (Π6 Ἐϊζεγπηαὶ: οἵ. Φλαεα. 79. Ὁ, 
Ζ1ρι. 90. Α---Ο ἀηᾷ ἰηΐτα Χ 611 Ε. 
ᾧ πλησιάσας κτλ.: “ὙΠΟΥΘΌΥ Πανίησ 

οοτηθ ΠΙΡῺ ὑπο δηα τηδυηθα ἢ {τὰ 
Βεΐησ, Ὀερσοιησ Ἀξαβθοη αηᾶ Τα, Π6 
αἰϊαϊπεά ἀπίο Κηον]εᾶρσε αηα επ]ογεὰ 
{τὰς Π|6 ἀπ πουτϑῃπηθηΐ, απὰ {πε π Ὀαΐ 
ποῖ Ὀεΐοτε οεαβεά ἔγοιὴ ἔγαν δὶ] οὐ {ΠῸ ς οι]. 
ΤΠ6 τηγϑβίϊο απίοη οἵ (Π6 ὅ] νυ τ Βεϊηρσ 
5 ἤεσα ἀφββου θεά ἴῃ ραββϑίοηδΐβ δηὰ ρὶον- 
ἴῃ Ιαηρτιιασο. (Οἱ. ᾿λαεαν. “46 Ἐ---2 47 Ὁ, 
δ). 210 Α---212 Α, ΔΠα ΤΥ Ρδγὰ}]6]5 
ἷπ ΡΙοίϊπυ5, (οΥ ἡνῆοπη, ἃ5 ἴου ἴ 6 Νεο- 
Ῥ]αϊοη δία σθηθσαν, (Π6 τηγϑίϊο 5ἰάς οὗ 
ΡΙαϊοπίθηη ἢδα δὴ Ἔχίγαου' παυν Γαβοῖπα- 
τ(ἴοη : 5ε6 ΖΕ) ]οβ ΠῚ 2, Ρρ. ὅιι---όι8. 

ΤῊΝ ἱπηαρσοῦν 5Που]4 6 σοπιρατεά ἢ 
Ζ᾽ ἀεαεί. τ56 Αα ἢ. ννῆετε [ῃς ὑῬῇῃεποιηθηα 
οἵ Ῥεγοερίίοῃ δἵβ ἴπιι5 δπαϊγβεά. Τὴδ 
ΘῈΡΊ]Θοῖ ππϊΐε5 ἢ [ῃς6 ΟὈ]εςοΐ, δπά ἔτομι 
1Π15 ὉΠΙΟῚ 8416 ὈΟΙῚ ἵψο ΤΠ] ἄγθη, οπ6 
1η6 αἴσθησις ε.σ. ϑιρῃί, (ῃΠ6 οἴπεσ (ῃς 
αἰσθητόν ε.σ. τὸ μέλαν. ΤῊδ ἰοτγιηευ Ρε- 
Ἰοηρϑ πουα ῬΡεο]ἸΑΥ]ν ἴο {(Π6 ϑαὈ0]εοΐ, {ΠῈ 
Ἰαίζεγ ἴο {π6 ΟὈ]εοῖ. ϑ᾽ πη] ]ν ἢ (Π6 
ῬΠεποιηθπα οὗ Κπον]εάσε. Τῆς ϑ0Ὀ]εοῖ 
ἀΠΙῖ65 ἢ {πῸ [ἄφ64, απ (ῃ6 σμ]άγθη οὗ 
[15 ὉΠΙΟῚ δῖα νοῦς (ΟΥ̓ ταΐῃοσ, βίγο αν 
βρεαϊίησ, νόησις 1.6. [ῃ6 αείζογε οἵ νοῦς), 
οἡ {Πε 5146 οὔ {πΠ6 ϑ0]εςΐ, ἀπὰ ἐπε νοητόν, 
1.6. Τσαίῃ, οἡ {Π6 5146 οἵ ([ῃες ΟὈ]εοῖ. γε 
ΤῊΪΒ5. ΔΠ Θββθη[14] ροϊπί 1ξ νγε ἴακε νοῦν 
85 ἴπΠ6 οὐγεείέ οἵ Κπον]εάρε; ἰἴξ ἰβ [8 
δου ]ν οἵ Ἀξαβοη, πῸ Ἰοῆροσ ἀογπιαηΐ, 
Ὀαΐ 5 ἄθη!]ν ςα]]δα πο δοίμα!γ. Ρ]αΐο 
ΤηΘ8Δη5 {παΐ Ἀδαβομ 4065 ποίΐ στρα ]}]}ν ᾿ἶνε 
ἘΠ1] 1 Ιαγϑ Ποϊά οη {Π6 [ἅθα. γνοίη Ἵου- 
ΤαϑΡροπαβ ἴο νοῦν ; 1ξ 15. θγῪ {Π6 Ὀερειίηρ οἵ 
νοῦς (ῃαΐ ννγὲ σοπηα ἴο Κῆονν. ὍΤῇδε δογϊϑέ 
ἀεποίθϑ [Πε ᾿πβίαπίδηθοιβ δοῖ; οἵ. ϑγηεῤ. 
210 Ε πρὸς τέλος ἤδη ἰὼν---ἐξαίφνης 
κατόψεταί τι θαυμαστὸν τὴν φύσιν καλόν 
κτᾺ. 866 450 οἢ 508 Ὁ δῃηὰ οἵ. 11 517 Ὁ. 
Ιῃη [κα ᾿πδῆπεῦ ἀληθῶς ζῴη Ὀαϊαποθα 
ἀλήθειαν : ἴΠεγα 156. πὸ ἔτι [ἰδ υυϊιποαυΐ 
Κηον]εάρε οὗ τῆς Τυπῖη. ἀληθῶς ροα5 
αἰσὸ ψῈ ἢ τρέφοιτο: οἴ. Τλαεαῖγ. 247 Ὁ ἀπά 
248 8,6. ΝΠ ὠδῖνος οἵ. Φάαξαγ. 251 
(ὠδίνων ἔληξεν) ἀπ «ὁγνεῤ. 2οὔ Ε. Ι1 ἰ5 
ταπγρίϊησ ἴο ΒΕ ρΡοβα {Πδὶ ἴῃ ὠδῖνος Ρ]αΐο 
15 {ΠΙπἸκῖηρ᾽ ποῖ πηθγεὶγ οὔ ἢς Ἰονθιβ ραηρϑ, 
Ῥαΐ αἰδο οἵ ἴῃς ρᾶηρβ οἵ Ὀῖπιῃ. Τῆς 
Κπον]εάρε οὔ (ῃς Ι͂ἄφὰ ἰ5 ἱπάθοᾶ ἴῃ 
Ρ]αίοβ νῖθνν δὴ ἰηςε!]θοῖια] ἀπά πιοσαὰὶ 
γορεηδγαϊίοη. Βαϊ ἀπολήγοι τοῦ ἔρωτος 
5ῆθνν5 ἴπαΐ ὠδῖνος πιθαὴβ (ῃ6 (ἤτοθς οὗ 
ἴον ; ἀπά {ῃ86 ἐγ Ποὺ νῖθνν ἰηίγοάιϊςοβ ἃ 
σοηίαβίοη οἵ ἰάθαβ ψνῃϊο ἢ 5 αἰΐθπ το {Π6 
ΡΘΟ] ΑΓ οματαοίθυ οὔ Ρ]αῖος “τη γϑίϊοῖβπ. 

14 μετέσται. ΝΠ μετέσται εἴ. Χ 
οὐ Β λογίζεσθαι γὰρ---ὀλίγοις τισὶ μέτ- 



15 μισεῖν; Ἰ Μισεῖν, ἔφη. 
Φ. -» 3 Ὁ Ν - ᾽ “Ὁ οἶμαι, φαῖμεν αὐτῇ χορὸν κακῶν ἀκολουθῆσαι. 

25 

16 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [4908 

Ἡγουμένης δὴ ἀληθείας οὐκ ἄν ποτε, 
Πῶς γάρ; ᾿Αλλ᾽ 

ὑγιές τε καὶ δίκαιον ἦθος, ᾧ καὶ σωφροσύνην ἕπεσθαι. ᾿Ορθώς, 
ἔφη. Καὶ δὴ τὸν ἄλλον τῆς φιλοσόφου φύσεως χορὸν τί δεῖ πάλιν 
τ ᾽ “ ᾽ γα . Ψ ΄ Ψ ΄, 

ἐξ ἀρχῆς ἀναγκάζοντα τάττειν; μέμνησαι γάρ που, ὅτι ξυνέβη 

20 προσῆκον τούτοις ἀνδρεία, μεγαλοπρέπεια, εὐμάθεια, μνήμη" καὶ 
σοῦ ἐπιλαβομένου, ὅτι πᾶς μὲν ἀναγκασθήσεται ' ὁμολογεῖν οἷς Ὦ 

λέγομεν, ἐάσας δὲ τοὺς λόγους, εἰς αὐτοὺς ἀποβλέψας περὶ ὧν ὃ 
ῇ ’, ς 5 3 ἴω ΝῚ Ν » ᾿» Ἁ Ν ᾿ 

λόγος, φαίη ορῶν αὐτῶν τοὺς μὲν ἀχρήστους, τοὺς δὲ πολλοὺς 
- ’, “- “-“ "Ν “-“ 

κακοὺς πᾶσαν κακίαν, τῆς διαβολῆς τὴν αἰτίαν ἐπισκοποῦντες ἐπὶ 
“- , ’ὔ [ ,ὔ 

τούτῳ νῦν γεγόναμεν, τί ποθ᾽ οἱ πολλοὶ κακοί, καὶ τούτου δὴ ἕνεκα 

23. μὲν 1: οτῃ. Α. 

ἐστιν Δῃια 7 εαεέ. τι86 Ε. τι 15 Δάνεγθιαὶ 
Δα ἀο65 ποῖ σὸ ψ| ψεῦδος. ὙΠΟ 15 
ΠΟ οσοδδίοῃ ίου Μαάν!ρ᾽5 σοπ]δοίασε ἐπὶ- 
μελὲς ἔσται : ΠΟΥ͂ πΠεεα νὲ ψυτιία ψεύδους, 
85 1 ἰΟΥΠΊΘΙΥ ΡῬτοροβαά. 

Α49Ο ς΄ 15 ἡγουμένης κτλ.. “Νον 
ψγΠοτα Τυμίη νναβ Ἰεδάου᾽ (65 νγε 5ᾶνν 11 ννὰ5 
ψγὶΓἢ [Π6 φιλόσοφος) “γε 514}1] πϑνεσ, 1 
1ὨΪη]κ, 41Π1ονν {παΐ ἃ χυῖτα οὗ 6ν1]5 Ἰοϊπθά 
ΠΕῚ ἰταΐϊη. ἡγουμένης 15 ποῖ {Π6 ῥταβεηΐ, 
Ῥαΐ (η6 ἱπηρογίδος ραγίοῖρὶς (οΐ. ἡγεῖτο 
δ᾽ αὐτῷ---ἀλήθεια 400 ΑἹ : {Π6 “ῬΕΠΟΒΟΡΒΪο᾽ 
Ῥαϑβί 15 σαυγὶ θα οἡ ἔχοι {Π6 βδυ θυ βεπίθησθ. 
ΤῊΣ ἴξηβαε 15 5 γἸ ΕΠ] Υ το {πΠ6 Ροϊπΐ, ἴου Οὐ σ 
ἀπολογία 15 ποῖ γεΐ Πηϊ5Π64 : 566 400 Α 7. 
Ὗνγε ουρῆϊΐ ποί ἰο τεραγά ἀκολουθῆσαι (ἢ 
(οοάντη 2,77). Ρ. 55) 85 ἃ σθποιηῖο δουϊβί: 
5111 1655 5ῃοιι]α νγε τεδα ἀκολουθήσειν ψ ἢ 
7, ΟΥἩὨ φαμεν ἴοτ φαῖμεν (ΘΟ ει 2707. 11. 
18 πᾶ ΨΙηά. ΕἾ, ἰαἰκίησ ἄν ψ ἢ ἀκολου- 
θῆσαι (45 1 [ΟΥΠΊΕΙΥ παρρεβίεα). Τὴ6 ραβί 
ἴξηβα 15 {Π6 ΟΠ]Υ οπα δρρτγοργίαίς ἴο 1ῃ8 
βἰπατῖου θοίῃ ἴῃ ατβεὶς δμα ἴῃ ἘΠρΡΊ5}. 
566. 4150 οἡ 11πη6 17. 

17 ἦθος : 5ς. ἀκολουθῆσαι. ΤΠΕ56 “7οἰπεά 
1ῃ6 ἰγαΐῃ ᾽ οὗὁἉ νἱτίπε αἱ 486 Β. 

18 καὶ δὴ κτὰ. καί 15 “ Α͵50᾽ ἀηα ρο65 
ὙΠ τὸν ἄλλον : οἷ. καὶ---δή ἴῃ 404 Α. 

190 ἀναγκάζοντα Πια5 ὑεε ἀοιθίαά, 
Τι ἰ5 τεαὰ ὈΥ 81] [η6 μ85 Ἔχοθρί 53, νυ ῃῖο ἢ 
Πα5 ἀναλαμβάνοντα (εἴ. 400 Ὁ). 58[4]]- 
Ῥαῦτη δοοερίβ ἀναλαμβάνοντα, ΜΥ}1]6 ΒαΙίοΥ 
δἀορί5 Μαᾶν!ρ᾽5 ρΡιοαγθδαιια οοη]θοΐαγα 
ἀναβιβάζοντα. ΤῊ ἰοχί 15 ρϑυίθοι! νυ βοιπά. 
ἀναγκάζοντα ἰ5 ἀναγκάζοντα τῷ λόγῳ, 1.6. 
λέγων ἀναγκαῖα εἶναι, “Ἰπϑἰδίηρ Οἡ {πεῖν 
ΠΟΟΘϑϑιυ ἢ : 566 Οἡ 11 3065 Ὁ (ἀποτίνουσιν) 
ἀῃᾷ οἵ. Χ ότι Β διὰ 7 δαεί. 153 Ὁ (ν]ιοῖα 

Ὁοδεὶ ψτοηρὶν Ὀγδοϊςείβ ἀναγκάζω). ΜύΟΝ 
1Π6 5816 ν]8νν 15 [αζβη ὈΥ [δοἰζβοη (Ὁ οὐ 
“ῬΑ. ΧΠῚ Ρ. 218), ῆΟ σΟΠΊΡΑΓΕΟ5 486 Ε μή 
πῇ δοκοῦμέν σοι οὐκ ἀναγκαῖα ἕκαστα 
διεληλυθέναι. Τ. 4η4 (.᾽5. ἰταηβαἰίοη 
“ἐσΟΙΏΡΕΙΠ ΠΡ ΥΟῸΓ ἀϑϑθηΐ "15 ΒΟδΊ ΘΙ] δο- 
οαταΐα ΠοΊα. 
490} 23 φαίη. ΤΙῃ 487 α ψὲ πανε 

φαίη ἄν τις, ἀπά Εἰοπαγάβ νου] δάα ἄν 
Βεγθ. Βαΐ {πΠ6 Πυροιμείῖοαὶ οτὐϊεῖς (ἢ 
ΠΟ ϑοογαΐεϑ Ὠἰπη]56] ἀρύθαβ 487 Ε) ἰ5 
ΠΟΥ ἰγθαίθα δἂ5 ψηαΐ Πα σεΆ]}Ὺ ἰ5---ἰῃ 8 
Εχροπθηΐ οἵ ορίπίοηβ με Ὀγ 411. γε 
5Που]α {γαηβὶαΐθ “δἴζευ γου οδμ]βοϊεα {παΐ 
411 τηθῃ ὑψοῦ] θὲ ΠΟΙ ρΕ]]εα ἴο ἄρτεα 
ψΠ ψμαΐ να 5αγ, θαΐ θη ἔῃδυ βεΐ 
ννογάς αδϑιάθ, δῃηᾶ Ἰοοκρᾶ δὲ {Π6 δοίΐιπαὶ 
ῬΕΟΡΙΘ οἵ ψῇοπὶ {ΠπῸὶ ἀτριμηθηΐ βροΐκα, 
1ῃδγ ἀεοϊαγεα {παῖ εἴθ. ΕῸΣ φαίη δε Γ 
ἀναγκασθήσεται (ταῖμεΥ ΠΔη ἀναγκασθή- 
σοιτο) 58:8. Κύπποι 67. 67. 11 Ρ. τούτ. 

24 τῆς διαβολῆς. Π «πᾶ [Π6 πηδ]ου γ᾽ 
οὗ Μ85 Πᾶνε τῆς ἤδη διαβολῆς. Τί ἤδη ἴ5 
τὶσηί, 1 πηπϑὲ, 1 [πῖηκκ, θ6 ἰαῖκεη ἢ τῆς 
διαβολῆς ἴῃ {Π6 56π56 οἵ “6 διαβολή ητια 6 
ἴάτὴ ἀρραγζεραΐ εἰ ἴῃ σοηβρβοίαμπι γψεποζαΐ, 
οὑπὶ δηΐξα δηϊπηαάνογβα ΠΟ [ιϊβϑαί᾽ (50 
ΒουηΠαυάν δηα Θομποίάθσ “α12:. Ὁ. 46). 
Ἐνεῃ 80, 1 ἰ5 ἤδύβῃ, θὰ ποΐ 5οὸ μαυϑῇ 85 
1 νὰ ἴακε ἴἃ ἢ ἐπισκοποῦντες, ἃ5 5141}1- 
Ῥαιπι---ηα [ΟΥΠΊΘΥΪΥ ϑοῃηοὶ6ι---αἰά, 80 
Εχίγσθιηβ ἃ μυρεραίΐοη νοι θ6 τηοτα 
ἀἰῇοα! ἐμαη (Παΐ ἴῃ Θορῃ. Ο, 7. 1245, 
ΔΠΑ ΒΟΔΥΟΘΙΥ ΔαΤΉ]55106 1 ρΥΌβθ. Ῥευμαρ5 
ΡῬΙαίο νψτχοίε τῆς διαβολῆς ἤδη. ΟἸΠΒΕΥνν δα 
Ὑγ6 γιιδὲ σι ρΡοβα παι Α δηᾶ οἴ μ88 
ἃῖθ τὶρῃς ἴῃ Ομ ἰηρ [π6 νγοσαν 
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“ -“ , 
πάλιν ἀνειλήφαμεν τὴν τῶν ἀληθῶς φιλοσόφων φύσιν καὶ ἐξ 
» Ζ « ἣ » ΝΜ Ι »“" 

Ε' ἀνάγκης ὡρισάμεθα. "στιν, ἔφη, ' ταῦτα. 

ΝΙ. Ταύτης δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, τῆς φύσεως δεῖ θεάσασθαι τὰς 

φθοράς, ὡς διόλλυται ἐν πολλοῖς, σμικρὸν δέ τι ἐκφεύγει, οὺς δὴ 

καὶ οὐ πονηρούς, ἀχρήστους δὲ καλοῦσι" καὶ μετὰ τοῦτο αὖ τὰς 3ο 

1 μιμουμένας ταύτην ᾿ καὶ εἰς τὸ ἐπιτήδευμα καθισταμένας αὐτῆς, 
Φ ἍἝ, “- 3 ᾽ τς Ν » 6 [ 3 ΄ οἷαι οὖσαι φύσεις ψυχῶν εἰς ἀνάξιον καὶ μεῖζον ἑαυτῶν ἀφικνού- 

μεναι ἐπιτήδευμα πολλαχῇ πλημμελοῦσαι πανταχῇ καὶ ἐπὶ πάντας 
,, “ Ψ 3 “ ,ὔ ’ » Ν 

δόξαν οἵαν λέγεις φιλοσοφίᾳ προσῆψαν. Τίνας δέ, ἔφη, τὰς 

διαφθορὰς λέγεις; ᾿Εγώ σοι, εἶπον, ἂν οἷός τε γένωμαι, πειράσομαι ρὰς λέγ μ 
διελθεῖν. 

΄ὔ ἈΝ ΄ὔ »Μ “ ΄7 “ 7, » ἵκ 

φύσιν καὶ πάντα ἔχουσαν, ὅσα προσετάξαμεν νῦν δή, εἰ τελέως 

Ἷ μι 5 δ - 6. Ὁ ε Υ͂ ΄, 
τόδε μὲν οὖν, οἶμαι, πᾶς ἡμῖν ομολογήσει, τοιαύτην 

Β μέλλοι φιλόσοφος ' γενέσθαι, ὀλιγάκις ἐν ἀνθρώποις φύεσθαι καὶ 
ὀλίγας. ἢ οὐκ οἴει; 

ὡς πολλοὶ ὄλεθροι καὶ μεγάλοι. 
Σφόδρα γε. Ἁ “ Ζ ’ Τούτων δὴ τῶν ὀλίγων σκόπει 

Τίνες δή; Ὃ μὲν πάντων θαυ- 

8. μέλλοι Α3Π: μέλλει Αἰ, 

Α49ΟῈΕ 3:1 τὰς μιμουμένας κτλ, ΡΙαΐο 
ἀἰβιϊη σι 5 ΠεῈ5 θεΐννεεη ἴνγο Κη 45 οἴ πονηρία, 
{Παἴ ψΏΙΟΙ ταϑα]β ἔσοστῃ Π6 σοτγαρέϊοη οὗ 
[16 {γα]ν ΡΠ] Οσορηὶς παΐασε, απ τῃς πο- 
νηρία οἵ ρῥτοίεπάθιβ ἴο ΡΒ] Οσορῃγ. [Τί 
5 [Π6 Ἰαίίευ--τθο νγε ἂύε [0] ---ὐν ]οἢ 15 
ΤΕΞΡΟΠ510]6 ἰου {Π6 Ρῥγαϊπάϊοα ἀπάᾶθυ νυ] ἢ 
ῬΒΠΟΘΟΡΩΥ Ἰαθουτβ (οἴ. 480 Ὁ): Ῥαξ {ΠῈ 
ΤΟΥΠΊΘΙ ἰ5 ὈΥ ἴαγ (ῃ6 πιοῖς βθυϊοιβ δεν]] 
(401 Ε, 405 Β), ἱΠοιρὴ εηρσθηάογθά, ποῖ 
ῬγΥ ῬΒΙΠΟΒορΡγυ, Ὀὰξ Ὀγ (Π6 βεάποίνε ἰη- 
ἤσεπος οὗ ρα]Ϊς ορϊπΐοῃ. 
491.κ--4958 7712 γηϊ]οςοῤλῖῆς παΐιεγε 

ἐς α γαγέ ργοτυίλ, τυλοξε σεγν υἱγέϊεες γ γικ67) 

ὦ υἱυϊα αι] 7 γ7ε1126 )ίσίπγ ο7 α ῥΥάϊξἰοσοῤἠὝῥέε 
71,176 172 φγοσόος Οὗ σογ 71 ῤί 2072. 

491.ᾺΑ. 2 ἀνάξιον--“ἴἰοο ρσοοά ἰοτ᾽: 
οἵ. γοΐ. 355 Ὁ δηᾷᾶ ὅϑόορῇ. ῥάϊ,. τοορ. 
ἀντάξιον (Βεπεάϊος5) ἀπ ἀνοίκειον (Ηετ- 
γεγ6}}} ΔΥ6 ἸΠΠΑΡΡΥ οοπ]θοίαγοϑβ. 

ἐπὶ πάντας: “411 [Π6 νγου]ᾶ ονεϑζ.ἢ 
ΟΥ. ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἴῃ 7771. 23 Β. 

ἡ εἰ---γενέσθαι. (Οοβεῖ, ν»ῆο ἔουπηο 
Ῥιοροξεᾶ γενήσεσθαι, αἰϊογνναγα 5. το]εοιθα 
186. ψγο]8 οἰαυβαθ. ὙὍΠα δοτῖϑὲ ἱπῆηϊῖνα 
νἹ ἢ μέλλω ἰ5 τατθ, Ῥπὶ ΓΠοΥοΌΡΉΪΥ δϑίδὉ- 
᾿ἰσῃβα ἴῃ Ῥίαίο, ᾿ξ δὴν τϑ]ίαησθ 5 Ρ]δοθα 
ΟΝ ἴπ6 Ὀεβδί Μ85: 866 (Π6 δχδῃρ 65 οο]- 

τ! ῥεσπίαγέν ἐζαδίς ἐο εογγηῤέζογε, τυλόνε ἐξ Ἰεοιθα Ὀγ ϑοῆδηζ ΝΟ]. ν Ρ. νἱ]. 
ἐς φίαεφαί γι τεγιγαυομγαόίε σπ77 με ἴγιρο. 491 Βὶ 8 οὀλιγάκις--ὀλίγας. ὀλι- 
724 «ἰαγιογοις τοῖσδ οΓ ιόϊίς οῤίγεϊογ, γάκις καὶ ὀλίγας 18 Πα] Ργον γα]. ἘῸΣ 
ἐχγεσσεα 171 ἀϑεοηιὀἑϊες για οἱλθγ ραΐλε7- 
ἔγιρ5 οΓ ἐλε ῥεοῤίε, ἐγιευΐίαδίν εογγμῤίς ἐἠξ 
2οιίλ ὃν ριοιέαϊϊγρ ἐλέηε ἐγεέο φογιγογ εἶν 
εὐτιὰ το. γλεγε τιδεθσσα7,», 7ογεε ἐς 
ἐ»ιῤίογνεαῖ, τεγταἴεγ ἐλ γαριὲ οὐ φτεγεῖς λγεθ7εΐ, 
“φαΐγιοί ἐλέδε ἐμ Ὠηέγιεος, το ἐξαςἢε7 κα72 
2οϑεῖδίν εογιζεγιαί, αἰέλοιεο ἐλε φγουϊάϊενιεθ 
ΟἿ Οοά γιαν ϑαῦὲ σοριθ. Ἂς “0, ἐάε 
δοῤλίσίς, ἐλὲν αἷς ὀπεί γιαΐε ἡγμο ἃ σγδέδηε 
αγιαἱ ἑέαελ ἐλ οῤίγιζογις ο77 ἐΔε δι μἑἑμαῖε, 
τυλίελ ἐλεν αγὲ τυλοίέν πριαίε ἰο 7ιεσέγγ, 
διέ ἀεεροῤέ τυϊλοιεέ γόσογε, ας ἐλεῖγ 2γὸ- 
7ετοίονι γεχιῖγες ἐλένι ἰο ἀο. εημόρεδεν" 
ἕοο ἐλαΐ ἐάε 7αἴέας αγὸ γυοίίσλγιεες ἐο ἐλδ 
Ἵἥα»ν, 5ο ἐλαΐ ἐλεν τυῖ δ γιδυε» ἐστε 1 ἰδαίοτρε 
ΟΥ̓ ἀεγ γοἠίοτυεγς. «δρογαίες φογιοίπαίδς τὐΐέλ 

Α. Ρ. 11, 

καὶ ὀλίγας ϑίερμαπιβ Ἴσοπ]θοίιτεα καὶ 
ὀλίγοις ΟΥ καὶ ἐν ὀλίγοις, ΕἰοΠατας κἀν 
ὀλίγοις, σοτηρατίηρσ Ατἱϑί, Φ2λ. Δῆίς. ναὶ 
11.1151Ὁ 30 διὰ τὸ τὴν ἑτέραν ἐν ὀλίγοις 
καὶ ὀλιγάκις εἶναι φανεράν. Βαϊ ἐν 
ὀλίγοις νγουα 6 ἱπϑίθραης αἰΐεσ ἐν ἀν- 
θρώποις, αἀπιὰ Ρ]αΐο σοι ποῖ ἢανα νυτἰ[6 ἢ 
ὀλίγην. Α 5ἰ Πὰν Ὀὰΐ Θαβίθυ ομδηραε [γοπὴ 
[16 ροπουὶς βἰηρι]ανῦ ἴο (Π6 Ῥ] στα] οσοιιτ5 
ΠΙ 408 Β πὰ ἰηῆα δοὺ σ. Τιαπβίαίε, 
Κεθρίηρ [ῃ8 ἁπαοοϊαίμοη; “ἰπαΐ βοῖ ἃ 
Παΐαγθ- --Οὧ6 Ροβϑθδδθα οἵ 41] 1ῃ6 408]}1- 
(ἰ65᾽ εἴο, --- β ἢ παίαγοβ ἀγα ἴον ἀπα ἴαν 
Ὀαδίννεθη δπιοὴρ πιδηϊκϊπα.᾽ 

ῖΙο ὃ--ὅτι. ΟΥ̓ 1 330 Β 2. 
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μαστότατον ἀκοῦσαι, ὅτι ἕν ἕκαστον ὧν ἐπηνέσαμεν τῆς φύσεως 
Ν “-“ ἀπόλλυσι τὴν ἔχουσαν ψυχὴν καὶ ἀποσπᾷ φιλοσοφίας. λέγω δὲ 

, ἣ, 

ἀνδρείαν, σωφροσύνην, καὶ πάντα ἃ διήλθομεν. "Ατοπον, ἔφη, 
3 “. ἬΝ; "» Ι - δ᾽ 3 , ,᾿ ς Ἶ , ᾽ θὰ ἀκοῦσαι. τι τοίνυν, ' ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς τούτοις τὰ λεγόμενα ἀγαθὰ 

, [2] , “ 

πάντα φθείρει καὶ ἀποσπᾷ, κάλλος καὶ πλοῦτος καὶ ἰσχὺς σώματος 
,ὔ ᾿ “-» 

καὶ ξυγγένεια ἐρρωμένη ἐν πόλει καὶ πάντα τὰ τούτων οἰκεῖα" 
» ᾿Ὶ Ἂς 5 ἔχεις γὰρ τὸν τύπον ὧν λέγω. "ἔχω, ἔφη" καὶ ἡδέως γ᾽ ἂν ἀκρι- 

, “Ὁ , » “ βέστερον ἃ λέγεις πυθοίμην. Λαβοῦ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅλου 
3 Ὧν ΔΝ οἱ ’ὔ ΕΣ , - Ν ᾽ Μ Ἧ Ἂς 

αὐτοῦ ὀρθῶς, καί σοι εὔδηλόν τε φανεῖται, καὶ οὐκ ἄτοπα δόξει τὰ 
, Ν 2 “ “ δ, “ἷ γς , Ι . 

προειρημένα περὶ αὐτῶν. ἸΙῶς οὖν, ἔφη, κελεύεις; ΤΠαντός, ! ἦν 
Ψ, ΄ ᾿ “ - 

δ᾽ ἐγώ, σπέρματος πέρι ἢ φυτοῦ, εἴτε ἐγγείων εἴτε τῶν ζῴων, ἴσμεν, 
ἈΝ - 

ὅτι τὸ μὴ τυχὸν τροφῆς ἧς προσήκει ἑκάστῳ, μηδ᾽ ὥρας μηδὲ τόπου, 
᾿ ΄ 53 ΄ - - ὅσῳ ἂν ἐρρωμενέστερον ἢ, τοσούτῳ πλειόνων ἐνδεῖ τῶν πρεπόντων" 

20. παντὸς Α"Π.: πάντως Α. 

12 ἀπόλλυσι κτὰ. Κτοπη (2). .52. 
Ῥ- 114) Δ5Κ5 ον σουγασεα δη4 [ἘΠ ρΕΥ ΠΟ 6 
οδῃ θη ἴο σογπιρί ἴῃ6 ομαγαοίεσ. Τηα 
ΔΉΏΒΥΨΕΙ 5 σίνεη ὈΥ̓ Ρ]αΐο ἴῃ 404 Β ἢ. 
ΤΉΘΥ Ὀυΐπρ {ΠΕῚΓ ῬΟΒβΌββου ἴο {πΠ6 ΠΟΠΐ, 
ἀπ {Ππεγείοσα Ἔσροβα Πΐη) ἴο {πε βο]]οϊία- 
[05 οὗ 5615} δῃηὰ ππηβογιραίοιξ τηθη. [Ι{ 
5Που]α θὲ οδύθία!]γ ὈοΥΠπα ἴπ τηϊπα {Παΐ 
ἀνδρεία ἀπ [ἢς οΟἴΠΕΙ νἱγίμθ5 δῖ Ποῖα 
Τεραγάθα, ποί 85 ἴπ6 γεβα] οἵ εἀποδίϊοη, 
Ὀυΐ 45 πδίιιγαὶ αι }1{165, ἀθυινεα ἤτοχη [Π6 
ῬὨΙΟΞΟΡ ΠΕ 5. παΐϊνα ἰονε οὗ σα. ΚΥε 
816 ἴῃ δοί ἀβαϊησ ν] ἢ (ῃς 2οΖογεξἑα 21» οὗὨ 
ἴηε τελέως φιλόσοφος (401 Α). [ί 15 {Π15 
γγΠΙΟἢ 5αῆδυβ σοσγιρίϊοη, ποῖ {Πς δοίμα]- 
ἰζθ ῬΒΠ]οσορμεσ. (Οἵ. Κυομη ].6. Ρ. 115 
δηα Ῥἤειάθγευ Ζ2 7 2 δετέγρ εἴς. Ρ. 26. 
491 σσ6Σ 1τ7 ἔχεις γὰρ--λέγω : ποΐ 

“ὯΟΥ 1 Πᾶνε σίνε γοι δὴ οὐ] η6 οὗ ΤΥ 
τηθαηϊησ᾽ (Ὁ. δηὰᾶ Ν.), θπαὶ “γοὰ πηάου- 
βίδῃα (ῃ6 σϑῆφίαὶ ἴγρε οἵ {πε {πίηρβ 1 
τηθδη,᾿ {παΐ 15, [Π6 σεηθγαὶ σπαγαοίθυ οὗ 
τὨϊηρθ ΒΟ φθείρει καὶ ἀποσπᾷ, [πουρἢ 
ἴῃ {ΠΘΠΊβοΪνε5 δἀναηίαρσοβ Οὐ Ἔνθῃ νἱγία 65. 
Δαϊπηδηΐα5 ἀϑϑαηΐβ, ας σγοῦα [κα ἴο 
ἢανα {Πδϑιὴ βρεοϊῇθα τῇοσθ ρυθοίβεὶυ. [ἢ 
ΥΘΡΙΥ, ϑοογαΐθϑ ὈΪ45 ϊτὴ ρύαβθρ [Π6 ποίϊοῃ 
οἵ [Π8 1} ΟΟΥΓΘΟΙΥ ἃ5 ἃ ὑγῆο0]6 (αὐτοῦ ἰ5 
ρυΐου δηα ὅλου αὐτοῦ 15 Ργαοίῖο4}}ν δαα]- 
να]θηΐ ἴο τύπου), απ ἃ νν}}}] Ὀδοομηδ 
ΟἸΕαΥ ἴο Πΐπι, αηα τὰ προειρημένα περὶ 
αὐτῶν (νὶΖ. {παὶ [6 Υ ἀπόλλυσι καὶ ἀποσπᾷ 
-- φθείρει καὶ ἀποσπᾷ 8, 6) ν}}}} γ107 ΔΡῬΘΑΥ 
ἄτοπα ἃ5 Ὀείοτς (ἄτοπον---ἀκοῦσαι ἴῃ Β). 
ΤῊς Ραββᾶρα 15 βουχθννῃδί ἸοΟβεῚυ τυυϊ θη ; 

Ῥυΐ αὐτῶν 15 σογίαϊην πραΐου δηα ποῖ 
Π6. ΡΒΠ]ΟϑορΪο παίαγεβ,᾽ 5 [. ἀπά (Ὁ. 
ΒΊΡΡΟΞΕ. 

491 Ὁ 21 ἐγγείων-- ζῴων. ΤΠ 656 ἀγα 
Ῥοβϑεββϑῖνβ σϑηϊζινεβ ΕΙΟΠαγάβ βαγβ {παῖ 
“ἐτῶν 5ῆου] ῬΥΟΌΔΌΙΥ 6 οηλἰ(εα Ὀείοτα 
ζῴων οΥ Δα ἀεα Ῥεΐοτε ἐγγείων." ΟἿ, Βον- 
ΕΥΕΓῚΙΝ 438 6 22. [Ιἢ [Π15 ᾿Ἰηβίδποα 1 {Πϊηὶς 
ΡΙαίο ψιοία τῶν ἑῴων ἴῃ οΟΥΕΥ ἴο ο4]] 
ΒΡΘΟΙΑ] αἰϊθπίίοη ἴοὸ ἔῴα 85 ορροβξβᾶ ἴο 
ἔγγεια. ΤΠΕΥ ἴα ποΐ οπἡ {Π6 5απι6 ἰενοὶ 
Οὗ Ἱπιρογίδποθ, 85 [Ὁ ἂἃ5 {πὸ ἀγρυμηθηΐξ 15 
ΘΟΠΟΘΓηΘΩ, [ῸΥ ἴἰ 15 {π6 ἀερσεηθγαίίοη οὗ 
ζῴα, ποΐ οὗ ἔγγεια, ψῃΐοι ΡΙαΐο μᾶ5 ἴο 
Ἔχρ δίῃ. 

23. πλειόνων 15 τητ ο ἢ πιοΥα εἰθρσαηΐ ἔῃ π 
Μδαν!ρ᾽β σοπ]εοίαγε πλεῖον. Ῥ]αίο᾽β ρο- 
5] {00 ΟἹ 115 πιδίίθυ, ἴῃ [Π6 νγαῦ ἴῃ νν] ἢ 
Ἠδ 5ίαίεβ ἰΐ, 15. ορεὴ ἴο οδ]εοϊίΐοη. [ὲ 
τηϊρῃς ΡῈ δύριιθα {παΐ {Π6 παίαγα!]ν σζγογιρ᾽ 
Παΐμγα 15 {π6 Ῥεβί Πιίιθα ἰο γαεϑὶϑὲ {Π6 
σΟΥΓΙΡΕΪηρ ἸΠΠιιθ πο 65 οὗ 115 δβηνὶγοηπιθηΐ. 
Βαΐ {π6 ΡῃΠΠΟβορῃϊς παΐατα ἰϑ σου ῦ ]8 
ΤΟΥ 5θῃβι Ὁ} 17 85. νγῈ}} 85 βίσθηρίῃ, δηά 
1Π6 βϑηβίεϊνε ρίαπὶ πθεϑ οαγθἤιὶ] ἐοβίεσίηρ. 
Τῆς βϑηθγα] βθηςπηθηΐ οὐ τῃἷβ ραββαρθ 15 
Θοογαῖϊο, 85. Ἡθυπδηη (σελ. τε. «δ γσέδ7 
Ρ. 330 22. 33) αηα Κτόμη (6. .5.. Ρ. 365) 
ἢδνα ροϊηίβα οαΐ : οἵ, 7771. 1 1. 3, 4 τῶν 
ἀνθρώπων τοὺς εὐφυεστάτους ἐρρωμε- 
νεστάτους τε ταῖς ψυχαῖς ὄντα-ς---παιδευ- 
θέντας μὲν καὶ μαθόντας ἃ δεῖ πράττειν, 
ἀρίστους τε καὶ ὠφελιμωτάτους γίγνεσθαι 
-- ἀπαιδεύτους δὲ καὶ ἀμαθεῖς γενομένους 
κακίστους τε καὶ βλαβερωτάτους γίγνεσθαι. 
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ἀγαθῷ γάρ που κακὸν ἐναντιώτερον ἢ τῷ μὴ ἀγαθῷ. ἹἸΤῶς δ᾽ οὔ; 

Ἔχει δή, οἶμαι, λόγον τὴν ἀρίστην φύσιν ἐν ἀλλοτριωτέρᾳ οὖσαν 25 

τροφῇ κάκιον ἀπαλλάττειν τῆς φαύλης. "ἔχει. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ 

Ἑ ἐγώ, ὦ ᾿Αδείμαντε, ! καὶ τὰς ψυχὰς οὕτω φῶμεν τὰς εὐφυεστάτας 

κακῆς παιδαγωγίας τυχούσας διαφερόντως κακὰς γίγνεσθαι; ἢ 

οἴει τὰ μεγάλα ἀδικήματα καὶ τὴν ἄκρατον πονηρίαν ἐκ φαύλης, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ νεανικῆς φύσεως τροφῇ διολομένης γίγνεσθαι, ἀσθενῆ 30 
δὲ φύσιν μεγάλων οὔτε ἀγαθῶν οὔτε κακῶν αἰτίαν ποτὲ ἔσεσθαι; 

η9 Οὔκ, ἀλλά, ἢ δ᾽ ὅς, οὕτως. Ἣν τοίνυν ἔθεμεν ] τοῦ φιλοσόφου 

φύσιν, ἂν μέν, οἶμαι, μαθήσεως προσηκούσης τύχῃ, εἰς πᾶσαν 
Ε] Ἁ " ὁ 3 [4 ᾽ Ὁ Ν Ν ᾿ 2 ,ὔ 

ἀρετὴν ἀνάγκη αὐξανομένην ἀφικνεῖσθαι, ἐὰν δὲ μὴ ἐν προσηκούσῃ 
“- Ι͂ Ν θ “ , 7 ’ 3 74 ὟΝ 

σπαρεισα τε και φυτευ εἰσα τρέφηται, εἰς παντὰ ταναντίιῶ αὖ, ἐαν 
,ὔ » κα 7ὕ “- Ζ Ἃ Ν ἃ.,..Ὁ ΓΎΥΜΗ. ε 7 

μή τις αὐτῇ βοηθήσας θεῶν τύχῃ. ἢ καὶ σὺ ἡγεῖ, ὥσπερ οἱ πολλοί, 

διαφθειρομένους τινὰς εἶναι ὑπὸ σοφιστῶν νέους, διαφθείροντας δέ 

25 τὴν ἀρίστην φύσιν κτλ. ΤῇΠε 
σοηϊγαϑί 15 Ὀεΐνγθθη ἴῃς ἀρίστη φύσις ἀπὰ 
1ῃ6 φαύλη, μετα δοέά αὐα βιδ]εοίεα ἴο 
(οὖσαν ἐν οἵ. 405 Α) Ὀαὰ τροφή. ΤΠΕ 
ΓΟΥΠΊΘΥ ὁ ΠΟΠΊ65 ΟἹ ἡγοῦβα, “ϑα ευβ Τηοσα ̓  
(κάκιον ἀπαλλάττειν), Ὀξοαιδε {Π6 τροφή 
15 ΤΊΟΥΕ Δ]16 ἴο Ζές βαίαγα Πδῃ ἴο {Παΐ οὗ 
{Π6 οἴ ποῖϑ : οἷ. τοσούτῳ πλειόνων ἐνδεῖ τῶν 
πρεπόντων. 80 ϑΘοΠποδΙάου σοΥΎΘΟ ]Υ δχ- 
Ρ]αΐηβ (ῃ6 ραβϑβασε. (Οἵ. σθῆθύα!!ν 1)αηΐα 
ἡηγέγηο ΨῚ τοῦ--το8 ““ ΑἰἸΐογπα ἃ ἴπα 
βοίθηζα, (δ νιο], αιδηΐο 1ὰ οοβα ὲ ρῥὶὰ 
Ρεγίειία, Τιὰ βεπία 1 Ῥεηθ, ε οοβὶ ἰὰ 
ἀορ]εηζα." Ψαη. Εεικάες ἐν ἀλλοτρίῳ 
τραφεῖσαν τοαΐϊδθε5 ἴπΠ6 Ροϊηί. Ἐνεῃ πηοΥα 
ὈΠΠΆΡΡΥ ἰ5 Βοροκ 5 κακίον᾽ ἀπαλλάττειν, 
νυ ῃ ἢ ϑιαΠ απ δάορίβ. κάκιον ἀπαλ- 
λάττειν ἰ5 5ΙΠΊΡΙΥ (ῃ6 σοϊηραγαῖϊνα οὗ 
κακῶς ἀπαλλάττειν: 566 (δεῖ ἴῃ 27,167). 
ΧΙ Ρ. 1τόϑ, ψἤθτας 5.4] ]Π]Πγατπὶ 15. ΞΘ ΓΕΙΥ͂ 
του καεά. 

491 Ε 530 ἐκ νεανικῆς κτλ.: “ου[ οὗ 
ἃ [Ὰ]η655 οἱ παίιγε ταϊηθα ὈΥ βἀποαίίοη 
Τονεῖι. Ρ]αΐο᾽β αἰ(ἰπᾶς6 οὐ (Π15 5βα]εοΐ 
15. ΠΙΡΏΪν οΠμαγαοίογίβιῖο. ΤῊς δαἀποαίου᾿ 5 
ψ ΠΟ] εἴϊοτίς ἀγα ἴο Ὀς ἀϊτεοιβα τονναγᾶβ 
βανίηρ δηᾶ ἱμηργονὶηρ βίσοηρ πᾶ ρεα 
παΐιπγαϑ: οὗ, ΝῚ 5194, Β. δ εα]ς παίπιγεβ 
ΤῆΔΥ Ὅς αἰπιοβί πορὶβοιθα, ποῦς βϑυίοιιβ 
ἸΏ] ΣῪ το [Π6 ϑίαϊε. ὍΠΟΥ ν}1}}} πανοῦ ἀ0 
δηγί πίη ρσγραῖ-- οί μεΥ σοοα ΟΥ̓ ΕΥ]] : 
568 405 Β. ΕῸΥ [Π15 ἀηα ΟἸΠΕΥ γΓθαβΟἢ5 
ῬΙαῖο ἄοεβϑ ποῖ {τοι ]6 ἴο ἸαῪ ἀοννῃ γα165 
ἴογ ἴῃς βδἀιιοαίίοη οὗ {Π6 ἸονγῈ  ο]α5565 ἴῃ 
15. οἷϊν, 

Α492.Α 3 μὴ ἐν προσηκούσῃ: 1.4. ἐν 

μὴ προσηκούσῃ (ΜΈΏΪΟἢ Θ(ΕΡΠαητ5 ΥΟΠΡῚΥ 
γ6 84), Ε΄ ἃ οοιῃτηοη ΠΥρεγραΐοῃ; οἵ. (γεζο 
47 Ὁ αῃά οἴπεὺ εἼχϑιηρ!αβ ἴπ Βήδὰη 226 
Τνφεγό. }ί. Ρ. τθ. ΜΝ προσηκούσῃ ἴὶ 
15. 5118] ἴο ΞΡΡΙΥ μαθήσει. 1 (Πϊηὶς Ρ]Αἴο 
᾿πξθπ ΟΠ }}γ βεϊθοίβ ἃ νᾶρτθ ἜΧΡΥ ββί η, 
ἰπιαπάϊηρ ἐν προσηκούσῃ ἴο 6 [ἀκα νν1| 
σπαρεῖσα---φυτευθεῖσα 45 ΜῈ} 65 ψ] 
τρέφηται: ἴογ ἴΐ 15 118ὲ 45. ἱπηρογίαηίξ {Πδὲῖ 
1Π6 ΡΠ] Οβορηϊς παΐίπγα σπου] 4 θ6 βοῇ 
Δα Ρῥ]αηίθα 'π ἃ ΡΙΌΡΕΥ 5011] (491 Ρ), 45 
{παΐξ ἴξ 5ῃπου]α τϑοεῖνα ΡΊΌΡΟΥ βἀποδίϊοη. 
Μοτρβηβίθγῃ, ν ΠΟ [ΟΥτΉΟΥΪΥ ργοροβϑα προσ- 
ἠκούσῃ -«-γῇ - », αἴϊεγνναγά5 δἀορίεα τποῃ 
1Π6 58πὶ6 νῖονν ἃ5 {Π15: 586 Θοῃῃβία θοῦ 
«Αἀαϊέ. Ῥ». 46. 

5 θεῶν. 8566 οἡἢ θεοῦ μοῖραν 403 Α. 
ἢ καὶ σὺ ἡγεῖ κτλ. ὙΤῊΠ]5 ραββαρθ ἰ5 

ΔΡΡεαϊβά ἴο ὈγΥ Οτοίβ (ΠῚ ΡΡ. 20ο ἢ.) 
ἴῃ Π5. ἰαιποιβ ἀδίεποα οὗ (Π6 ϑορῃϊβίβ. 
ΡΙαΐο σδϑυΐδι ΗΚ ᾿πιρ0}165 {παΐ τπ6 Θορ ἢ Ϊδίβ 
αἸα ποῖ ᾿πάθρθηάθπίν σοστταρί {Π6 γοὰπηρ' 
“ἴο ΔὴΥ δχίθπε νου ἢ πηθπιϊοπίηρσ᾽ (ὅ τι 
καὶ ἄξιον λόγου). 1 ἰ5 [6 Τοδηλοβ ψνῃϊο ἢ 
15 ἴῃ6 ΡΥΪΠΊΔΥΥ͂ σουῦτοα δπα ἰοαπί οἵ οο- 
ταριίοη ; [Π6 Θορἰβίβ ἀγα ον {πὸ πηι ἢ- 
Ρίεος οἵ ἃ αἰϊβργδοθία! ρα] ]ὶς ορϊπίοῃ 
νΠΪΟἢ ἰξ 15. {πεῖν ργοίεβδίοη ἴο ἤδίίθυ δᾶ 
οουτέ (403 Α---Π). Βαῖ τοτὰ ῬΊ]αίο᾽β ροϊπέ 
οὗ νῖονν (ἢϊ5. 15. ἰ{561{ ἃ δα πο ΠΕ σίανα 
ἰηαϊοϊπηθηΐ το Ὀγίηρ ἀραϊηβὲ ἃ Ῥχοίεββι μα] 
[θα οῆοῦ οἵ Μογα! τυ (566. 493 6), 50 {παῖ 
[6 ργεβθηΐξ αἰίδοϊς οἡ ἴῃ6 Αἰ μϑηΐϊδηῃ ρβορὶς 
ἰβ ίατ ἔτοῖὰ Ὀθίηρ δὴ ΔΡΟΪΟΡῪ ἴοσγ [6 
ΒορΡἰβίβ. 

2-.-2 
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Ἂ τίνας σοφιστὰς ἰδιωτικούς, ὅ τι καὶ ἀξιον λόγου, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτοὺς 

ν “ ΄ 

τοὺς ταῦτα λέγοντας μεγίστους μὲν ἱ εἶναι σοφιστάς, παιδεύειν δὲ 
, Ν 3 , “, , τ Ν Ν τελεώτατα καὶ ἀπεργάξεσθαι οἵους βούλονται εἶναι καὶ νέους καὶ 

΄ - 3 το πρεσβυτέρους καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας; Πότε δή; ἢ δ᾽ ὅς. Ὅταν, 
εἶπον, ξυγκαθεζόμενοι ἁθρόοι πολλοὶ εἰς ἐκκλησίας ἢ εἰς δικαστήρια 
ἢ θέατρα ἢ στρατόπεδα ἤ τινα ἄλλον κοινὸν πλήθους ξύλλογον ξὺν 
πολλῷ θορύβῳ τὰ μὲν ψέγωσι τῶν λεγομένων ἢ Ἵ ὴ ᾧ θορύβῳ τὰ μ γῶωσι τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων, τὰ 
δὲ ἐπαινῶσιν, ὑπερβαλλόντως ἑκάτερα, καὶ ἐκβοῶντες καὶ κροτοῦν- 

Ι . δον πὸ τ Ψ , Ν εν 3: στο ΝΑ τ 3 κ 
15 τες, σπρος ὃ αὔυτοις αἱ ΤΕ πέτραι Καὶ ο τόπος ἐν ῳ ἂν ὦσιν εἐπήηχουν- 

τες διπλάσιον θόρυβον παρέχωσι τοῦ ψόγου καὶ ἐπαίνου. ἐν δὴ 
“- 7 Ἂς ΄ Ἂν, ἣΝ , » ΕΣ δί ΕΣ ᾿Ξ ΕΥ 

τῷ τοιούτῳ τὸν νέον, τὸ λεγόμενον, τίνα οἴει καρδίαν ἴσχειν; ἢ 
΄ ΕΝ 3 [ω Ἅὦ 3 Ἁ 3 Ἁ «Ὁ 9 -“ 

ποίαν ἂν αὐτῷ παιδείαν ἰδιωτικὴν ἀνθέξειν, ἣν οὐ κατακλυσθεῖσαν 
Ἔ ἈΝ “ ΄ὔ ἱὲ Ἃ ᾿) ’ 2 ΄ ᾽ὔ Ἁ 

ὑπὸ τοῦ τοιούτου ψόγου ἢ ἐπαίνου οἰχήσεσθαι φερομένην κατὰ 
Ἂ Ξε Φ᾿ ἰας Γ ΄ Ν 7 Ν ᾽ Ν »: λὰ Ν 

2ο ρουν, ἢ ἂν οὔτος φέρῃ, και φήσειν τε τῶ αὐὔὑτὰ τοῦτοις καλᾷ Καὺν 

4925 11 ξυγκαθεζόμενοι κτλ. ΤῇΣ 
Αἰμεπίδηβ δαΐ αἱ δὴ Εσοϊθβῖα: 56ὲ6. ΑΥ- 
“εὐ. 24 ἴ-. νἱἢ ΒΙαγάεβ᾽ ποίθβ. ΕῸΓ 
πολλοί 1 [ΟΥΠΊΕΙΥ τεαα οἱ πολλοί νυ] 
Ἡδετδηη ; πὶ ἁθρόοι πολλοί 15 Ξοιπή, 
Δα ΤηΘΔη5 “'π ἰαῦρα Πα] 6 Γ5. ἰοσείποτ, 
1|κε πολλοὶ ἁθρόοι ἴῃ Οογρ. 400 Β. ΤΠ6 
50] ες 15 οὗ σουγβε οἱ ταῦτα λέγοντες, 1.6. 
οἱ πολλοί (492 Α). ὙΤΠα τηβηίϊοῃ οὗ πυιη- 
ῬεΙβ ἰ5 ἴο (Π6 ροϊηΐ: ἢονν σᾶῃ οὔβ δῇ 
βίαπα δραϊηϑδί 50 τηδηὴγ (Οορεί 15 ψτΟηΡ᾽ 
ἴῃ ἀε]είηρ πολλοί, 

12 ξύν. 866 Οἡ ΙΓ 424 Ὁ. 
14 ὑπερβαλλόντως. ΟἿ, ΝΠ] 561 Ὁ ἢ. 

ἘΧαρσογδίϊοη Δη6 Ἔχοθϑ5 416 οπαγδοίοσιϑίϊσ 
ὨΔΥ5 οὗ Δ ΠΠΟΟΥΔΟΥ. 
492 Ο 15 πρὸς δ᾽ αὐτοῖς κτὰ. Ῥ]αΐο 

15. ἀου Ὀ11655 {Π]πἸκηρ οὗ {Π6 ΑΟΥΟΡΟΙ 5 ἀπ 
[πΠ6 Τυοηγβίας {ΠπΠθαΐγσθΌ Οοθεὶ ἀοαβ 1} 
ἴο Ὀγδοῖτεὶ τοῦ ψόγου καὶ ἐπαίνου: ἴῖοΥ 
ῬΙαΐο οπαγαοίογι βία! πλάκα [Π6 σοοΪτ5 
{Ππολβεῖνεβ ἀρρὶαθά. Οἵ. ΠῚ 563 6. 
Ττδηϑ]αία Υἴβα, δἀπᾶ Ῥεϑὶάδθς {Πϑιηβεῖνθϑ, 
ἴῃς τοοῖκϑ δπὰ {Π6 ρίασθ ψνῃδγοίη ἴΠ6Ὺ δῖα 
ΤΕεβοιπα δηα σῖνε ἰογίῃ ἃ τεαιρ]οαϊεα 
ὌΡΙΟΔΙ ΟὗἨ ἁ σδῆϑυγα ΔΠ4 δΔρρίαδιιβε.᾽ ΟἹ. 
Ἐπμίλγα. 303 Β ἐνταῦθα δὲ ὀλίγου καὶ οἱ 
κίονες οἱ ἐν τῷ Λυκείῳ ἐθορύβησάν τ’ 
ἐπὶ τοῖν ἀνδροῖν καὶ ἥσ θησαν. 

17 τίνα--ἴσχειν. “ὙΥΠετο, [Π]η]ς γοιι, 
5 ἃ γοπηρ τη 5 πϑαγί ῥ᾽ ΕῸγ (Π6 βαγίηρ 
οἵ. Ιβοοῦ. 7γα. το τίν᾽ οἴεσθέ με γνώμην 
ἔχειν; ἀπ Τϑεηι. σάν. 412λοῦ. τὶ χι τίν᾽ 
οἴεσθε αὐτὴν ψυχὴν ἔξειν; καρδία 85 ἴῃ 6 
5ϑαΐ οἵ σοιχαρο 15 οΟ]]Ἱοηιῖα] δηα γαγα : οἷν, 
ΑΥ̓ΟΠΙ]. 27. 58. 4 καρδίης πλέος ἀῃὰ ΡΙαΐ. 

Μά ρ. εὐ γι. αῤοῤὝίπεογιαέα τ85 Ἑ τοὺς 
δὲ Ερετριεῖς---ἔλεγεν ὥσπερ τευθίδας μά- 
χαιραν μὲν ἔχειν, καρδίαν δὲ μὴ ἔχειν. Ζ 
Πμα5 τίνα ἂν οἴει, ἀπ Βγνναίεσ ἀπά Ηεΐ- 
νευάθη ρσόροβα τίν᾽ ἂν οἴει, θὰας [Π6 Μ8 
ταδαϊηρ᾽ 15 Ὀδίτεῦ Δη4 πΊοΥα ΡΟ πτθβαμα. 

18 ποίαν ἄν. 1 ἀρτεαὶ ψ Θοοαν πῃ 
(7,Οωἡῇ. Ῥρ. 66, 68, 71) «πὰ οἴπεῖβ {παὶ ἄν 
ΜΓ (Π6 Ππΐαγα ννὰβ ΟσσΑΒΙΟΠΔ ΠΥ π5εα ὉΥ 
186 θεβίὶ Αἰ ρσοβα ψυιίειβ. [Ι͂ἢ Ρ]αίο ἴἰ 
ΟΟΟΙ5 “42. 20 Ο, 308, «5“)7͵ηι2. 222 4, Λεῤ. 
Χ ὅτ5 Ὁ, Ο͵͵ο 53 Ὁ, Ζπίλγα. 287 Ὁ, 
Ῥλαθαγ. 227 Β, δη Ρῥιόορ ΌΪν αἰβὸ εἶβε- 
ψΠΕγα. ΑἹ] {πεβεὲ ἰπβίδποα ἤανα Ὀςθῃ 
“δῃλεη64,᾽ δηά [ἴ 15 ῬΡοββϑὶθ]8 ἐπουρἢ ἐπδΐ 
Βοη6 οὗ ἰπεῖὴ δῖε σουστιρί. Ηδτχαε ἄν 15 ἴῃ 
411 (πΠ6 Μ85, δπᾶ 15 {ῃπργϑίοτ Ῥείίθσ τϑ- 
ἰαἰπεα, Αἰ Πουρ ἢ 1ὲ τηδὺ οἵ σοιγθα Ὀ6 δῃ 
ΕΓΓΟΠΘΟΙΒ ταρθιοη οὗ {πε 1αϑὲ συ} 14 0]6 οὗ 
ποίαν (α5 (οθεῖ ἀπ οἰπεῖβ βρροβε). γε 
ΤΩΔΥ τεραγὰ (Π6 Ἰαϊοπὶ 45 οπε οὗ Ρ]αΐο᾽ 5 
Πυμηθτοιβ ΠΑ] ροοίϊοαὶ εἤοχίβ : 5686. Χ 
ό15 Ὁ Ὡ.-. ΙΟΒαγάβ ργόροβεβ δή: Ὀαῖ 568 
ν 4500 5. 

20 καὶ φήσειν κτλ. Τη ογαζῖο γεεία 
1{η6 ΨΠΟ]6 βεῃίθποα ὑοῦ ἤανα τὰῃ ποία 
ἃν αὐτῷ παιδεία ἰδιωτικὴ ἀνθέξει, ἢ οὐ 
κατακλυσθεῖσα ---- οἰχήσεται φερομένη --- καὶ 
φήσει---καὶ ἐπιτηδεύσει ---καὶ ἔσται τοι- 
οὔτος ; 1.6. (ΠἸ Θγα}ν {γαῃ5]αῖ 64) “ννῃδί 
Ρηναϊβ ἰταϊηϊηρ οἵ Πὶβ Ψ1] βίαπα [αβί, 
ΒΟ Ψ1]1 ποῖ Ὀ6 ϑιναιηρεά ΕΥ̓͂ 50 ἢ 
ΟΘΏβα8 ΟΥ̓ ΡΙαΐβθ, δηα οαγγθα ἄονῃ (Π6 
βίγθαπὶ νΘΥΘνῈσ {πὸ βίγεαμη ἰθαᾶβ, απᾶ 
8 Ψ}}] σαν εἴς. (Τα τηβία ρῇῃου 15 ἔγομη 
ἃ ΤᾺΟ]6 ΟΥΓ ὈΓΙΘΑΙΚνναῖου ϑνερὶ αὐνὰν ὈΥ ἃ 
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Ὁ αἰσχρὰ εἶναι, καὶ ἐπιτηδεύσειν ' ἅπερ ἂν οὗτοι, καὶ ἔσεσθαι τοιοῦ- 

τον; Πολλή, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Σώκρατες, ἀνάγκη. 

ΜΙ]. 
μεν. Ποίαν; ἔφη. Ἣν ἔργῳ προστιθέασι, λόγῳ μὴ πείθοντες, 

οὗτοι οἱ παιδευταί τε καὶ σοφισταί. 

ἣν ΑΝ 3»... , » Ν , 3 , : , 

Καὶ μήν, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὔπω τὴν μεγίστην ἀναγκὴν εἰρήκα- 

ἢ οὐκ οἶσθα, ὅτι τὸν μὴ 

πειθόμενον ἀτιμίαις τε καὶ χρήμασι καὶ θανάτοις κολάζουσι; Καὶ 

μάλα, ἔφη, σφόδρα. 
Ἑ τικοὺς λόγους ἐναντία τούτοις ' τείνοντας κρατήσειν; 

Τίνα οὖν ἄλλον σοφιστὴν οἴει ἢ ποίους ἰδιω- 
Οἶμαι μὲν 

οὐδένα, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐ γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιχειρεῖν πολλὴ 
ἄνοια. οὔτε γὰρ γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδὲ οὖν μὴ γένηται 
ἀχλοῖον ἦθος πρὸς ἀρετὴν παρὰ τὴν τούτων παιδείαν πεπαιδευ- 

μένον, ἀνθρώπειον, ὦ ἑταῖρε: θεῖον μέντοι κατὰ τὴν παροιμίαν 

2Ἐ: Τὸν [{πΞ- τὸ ᾿- 

βοο.) ΤΙη {Πὶ5 {Πεγα 15. ποίῃιησ θαξ {Π68 
ΠΟΙ ΠΟΙ Ῥᾶββασα οἵ ἃ τεϊδίϊνε ἱπίο ἃ πηδὶπ 
βθηΐθῃςα (566 1 357 Β 72. δΔῃηᾶ οἴ. 42. 40 Α 
ὙΠ ΤΥ ποίς δὰ 1οο.), σου ρ]εα ψἹ δῇ 
ΕΑΞΥ σἤδησα οὗ 5ΞιὈ]εοΐ, 45 πη ΟγΖίο 46 Α. 
ὙΠῸ βϑηΐεποθ ἀβϑαμηθβ {Π6 ἴουτη ὑν ΠΟ ἢ ἴἰ 
Πδϑ9 ἴῃ {6 τοχί, Ὀδοδιιβ Ὀθοΐῃ ς ογαϊπαΐα 
Δη4 τηδίῃ οἰδιιβαοβ οδῃ ἴαϊςα {Π6 δοσυβαίνα 
τ ἸηΠηϊνε ἴῃ Οτεεὶς ογαΐζίο οὐίψπα : 
566 Καύῃπεσ 67. 67. 1 Ὁ. τοβό. 5.4] Ὀδῦτα 
((ΟἹ]ονγεα Ὀγ 7. δπᾶ 6.) υπαευβίαπαβ οὐκ 
οἴει ἴο δοσοιιηΐ ἴογῦ φήσειν, Ὀᾳΐ [π6 περᾶ- 
{να σαηποίῖ Ὀ6 ΒῸΡΡΙΪΘ4, δπα 1 1 σου]ά, 
ἴς νου] σῖνε ἃ τ ΟΡ 5Εη56. ϑοῃηθι εΥ᾽5 
ἰγαηβϑιατοη 15 οοσγθοΐῖ, θαΐ ποῖ ἢἰβ ποῖβ ἴῃ 
1Π6 ἰεχε. ΜΠ [ῃς βϑηιπιεηΐ οἷ. Οογρ. 
510 ἢ ΠῚ, 
492} 25 σοφισταί, Τῇς Τειηο5 

15. 1ῆς. Αὐοῃ-ϑορῃῖβι: οἵ. 402. Α 2. οὗτοι 
5 1η6 σοπίετηρίμοιιβ Ζεζζ: “[Π656 [θδο 6 5 
δηα Ξορῃηϊβίβ οἵ γουγβ. 

“6 θανάτοις. ὙΠΕ ἰαίς οἵ ϑοογαίεβ 
νγὰ5 ἴῃ τηοϑὲ σοηβρίοποιβ Ἔχαπηρὶς οὗ 
(Π15 ἴῃ Ῥ]αΐο᾽β {τὴ6, θὰΐ ἴἃ 15 ΠΑΥΩ͂ΪΥ 
1 κοὶγ {Παΐ Ῥ]αΐο 15. βρβοϊποδ!ν ΔἸ]! πη ρ’ 
ἴο 1 Πδῖβ (45 ϑίειπηατε δἀηα βου] 
ΒΌΡΡΟΞΒ6).. ΤὉὍῃ6 ἀεβοηρίίοη ἰ5 αυϊΐα 
ΘΘηΕΊΆ]. (Οοηίγαθι ΝΙ 517 Α 2. 
492 Ε 30 οὔτε γὰρ κτλ. ῬΡ]αίο ας 

751 ἀβοϊαγβα {παι 1 νου] θῈ (ῃς Πεῖσῃϊ 
ΟὗὨ (ΟἸ]Υ ἴῃ ἃ ἴθβδοῦευ βὐβη ἴο αἰίθιηρί ἴο 
τηαῖτε ἃ γουηρσ ΠΊΔΠ ΤΠ σΟΙΠΐΘΥ ἴο ΡῈ ]1ς 
ΟΡ᾿πΐοη. Ὅῇηα ρῥγεβεηΐ ββηΐθηοα θχρ] αἰηβ 
ψῆν. ὙΠΕΙα 15 ποῖ, Πανοῦ Πᾶς Ῥδθθη, δά 
ΠΟνΘΥΨ11 θὈ6 Ῥγοάιοβα ἃ οΠαγαροίοσ αἰ εγθηΐ 
(τοτη ἴῃ6 Μδηυ) ἴῃ τοβρεοὶ οἵ νἱτίαθ, ὈῪ 
Βανίηρ Ὀεθη δἀυοαϊβα οἡ Ῥυϊποῖρ] 65. οΡ- 

ῬοΞββά ἴο {πεῸ εἀποδίίοη ὙΠΟ [Π6 ΜαπΥ͂ 
Ῥτγονίβ (1[}6Ὲ οτος οἵ Ῥαθ]1ο ββηςτηθηΐ, 
ΕΧΡΙΕΘΘΘά ἴῃ ΔΞΒΟΙΊΌ]165. εἴς.). Οοπβε- 
ΠᾺΘΠΕΥ ΘΥΕΙΥ αἰίθπιρί ἰο ρυοάϊιοα βοῇ 
ἃ ομαζδοΐθυ ὈΥ πηθαηβ οἵ βδὐποδίϊοη ἴῃ [πε 
τεειἢ οἵ ρυθ]ῖς ορίπίοη 15 [ουθάοοιηεά ἴο 
[αῖ]πτθ. ὙὍῆΕε βίαϊθηιθηξ ἀρρεαῖβ αἱ ἢΠιβί 
βίρῃξς δχιγδογάϊπατυ; ας ἤοτη Ρ]αΐο᾽ 5 
Ροϊηξ οὗ νἱενν 1 15, ἢ (Π6 ᾿ϊπηϊ αἰ! ἢ 5 
ὙΠΟ Πα τηαΐζθϑ, βίτ ον σοτγεοῖ. ΟἸΕ65 
816 Εἰ[ΠΕῚ δοΐμα] οὐ ἰάθα]. [Ι͂π [Π6 1ά6α] 
οἰΐγ, βἀποαίίοη ἄοαβ ποῖ ργοάιοβ ἃ ἴγρε 
οἵὁἨ οπαγδοίθι. νυ ῃΐοῃ σομῆϊοίβ. νυ ἢ ΡαΌ]1ο 
ΟΡ πΐοῃ, θεσδῖιβα ρα ]ο ορὶ πίοῃ 15. [561 
[ουτηβα ΟΥ̓ εὐποαίίοη. [Ιἢ δοίια] οἰ 65, 
εἀποαίίοη. πγιδὲ σοηίουπη ἴο ἴπ6 58Π18Ὲ 
βίαηαγά 1 ἴἴ ἰβ ἴο εχὶβί αἵ 4]}}: ἴογ τὸν 
μὴ πειθόμενον ἀτιμίαις τε καὶ χρήμασι καὶ 
θανάτοις κολάζουσι (402 Ὁ). Πον ἴδῃ 
δῖθ ψ ἴο δχρίαἰπ {Π6 ρύθβεποα οὗ ργϑαΐ 
Δα σοοά πιθῃ ἴῃ δχιβίϊηρσ οἰτἰε5 ἢ ΤΟΥ 
ἴτε θεῖοι ἄνδρες, Ξανεα ἔτοπι σογγαρίϊοη ὈῪ 
σήδοα οἵ ἀοα: 566 οἢ 493 4. ἴῃ ἴΠ658 
οἰτουτηδίδησαβ, ννπαΐ ἰ5 ἴῃ6 Ρο] σα] τὸ- 
[ουηθυ ἰο οὐ δ τππϑὲ Ὀγθαὶς νυ 4]] 
Θχιβίϊηρ οἰζε5. (407 Β), δπᾶ ἰουπηά--ας 
ΡΙαΐο πον νν]5Π65 ἴο 4ο---ἃ Πθνν ΠΟΙ Οἢ- 
γνΘα ἢ ἴῃ ΠΟ ἢ βουπά δἀποαίίοη ἀπά 
ῬΆΡΙΙς. ΟΡΙηΐοπ πὸ Ιοῆρεσ αἰβῖδσ, "αΐ 
ἀρύθθ. [ῖπ οἴπϑυ νγογᾶβ, Π15. ΡΟ] ον τηϊιϑὲ 
Ὀ6 ἴο πῆδϊκα {πΠ6 ῬΗΠ]ΟΒΟΡΠου Κίηρ. ΕῸΓ 
ΟἾΠΘΥ νίθννβ οὐ [Π15 ραββασθ 5686 Αρρ. 11. 

32 ἀνθρώπειον : 56. ἦθος : “ἃ ΤΠΟΓΕΙΥ 
Βυστηδη ΟΠδγδοίθσ,᾿ Ῥ]αΐο πηαῖζοθ δῇ δὃχ- 
οθρίίϊοη ἴῃ ἔανουσ οἵ ἃ θεῖον ἦθος, ρΙαγίηρ 
ΟἿ ἴΠ6 Ρτόνεῖ τὸ θεῖον ἐξαιρῶ λόγου, (οΥ 
ὙΝΏΙΟἢ οἵ, ϑγηε. 1706 ο Σωκράτη δ᾽ ἐξαιρῶ 
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ἐξαιρῶμεν λόγου. εὖ γὰρ χρὴ εἰδέναι, ὅ τί περ ἂν σωθῇ τε καὶ 

γένηται οἷον δεῖ ἐν τοιαύτῃ καταστάσει πολιτειῶν, θεοῦ μοῖραν 498 

αὐτὸ σῶσαι λέγων οὐ κακῶς ἐρεῖς. Οὐδ᾽ ἐμοὶ ἄλλως, ἔφη, δοκεῖ. 
Ἢ ἐὲ Φ. ᾽ 3 Ἁ Ν , Ν , Ψ" ον 

τι τοίνυν σοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς τούτοις καὶ τόδε δοξάτω. Τὸ 
“Ὁ. , ἃ 

ποῖον; Ἕκαστος τῶν μισθαρνούντων ἰδιωτῶν, οὺς δὴ οὗτοι σοφισ- 
Ἀ -4ὦ57ὦ ᾿ 3 ,ὔ ε “' Ἁ », ͵7ὔ ΕΥ - 

τὰς καλοῦσι καὶ ἀντιτέχνους ἡγοῦνται, μὴ ἄλλα παιδεύειν ἢ ταῦτα 

τὰ τῶν πολλῶν δόγματα, ἃ δοξάζουσιν ὅταν ἀθροισθῶσιν, καὶ 
, , - φΦ’ ΕΝ 3 ,ὔ ͵ Α 

σοφίαν ταύτην καλεῖν, οἱονπερ ἂν εἰ θρέμματος μεγάλου καὶ 

ἰσχυροῦ τρεφομένου τὰς ὀργάς τις καὶ ἐπιθυμίας κατεμάνθανεν, 

Ι ὅπῃ τε προσελθεῖν χρὴ καὶ ὅπῃ ἅψασθαι αὐτοῦ, καὶ ὁπότε χαλε- 

πώτατον ἢ πραότατον καὶ ἐκ τίνων γίγνεται, καὶ φωνὰς δὴ ἐφ᾽ οἷς 

ἑκάστας εἴωθεν φθέγγεσθαι, καὶ οἵας αὖ ἄλλου φθεγγομένου Υ μ 
ἡμεροῦταί τε καὶ ἀγριαίνει, καταμαθὼν δὲ ταῦτα πάντα ξυνουσίᾳ 

42. ἐξαιρῶμεν Μ΄: ἐξαίρωμεν ΑἸ: ἐξαίρω Ξ!: ἐξαιροῦμεν φ. 11. ἑκάστας 
ν. Ῥιημηβίειου : ἕκαστος ΑΠΕΙ: ἃς ἐφ᾽ ἑκάστοις Ῥ΄Ὸ ἐφ᾽ οἷς ἑκάστας Φ. 

λόγου, Τλαραᾶν. 545 8 Σιμμίαν Θηβαῖον 
ἐξαιρῶ λόγου (α ἀεἸ]ϊοαία γᾶν οὗ Βἰπίϊηρ 
1ηαὶ ϑοοιαίεβ δῃὰ ϑ᾽πιπιῖϊαθ α΄ θεῖοι 
ἄνδρες), ἀπά 7 εαεί. τό2 Ὁ. ΑΠΥ 779θος 
ψΠϊοἢ ἴῃ οχἰβίϊηρ οἰτ᾽65. σοηβρΙ ΟἸΟ 5} 
ἐγαηβοθηᾶβ [Π6 ρα ]1ο βία πἤδγα οἵ που! Υ 
(απά ἰ5 ἴπιι5 ἀλλοῖον πρὸς ἀρετήν) 15 θεῖον, 
δια ἴογ ἰμαΐ ψεῚ τρᾶβοη βρογδᾶϊς δπὰᾶ 
ἐχοθρείομαδὶ (Ξε ποχί ποίρ). 
4998 Α 1 θεοῦ μοῖραν ἰ5 Ὀεδὶ εχ- 

ΡΙαἰπεά ὈΥ .72,716γ1. 94.8 ἢ, δῃᾶ 99 6, Ὁ. 
Τιβεϊπρυϊθῃεα βἰαίεβπιθη [{κ Ῥειῖο]65, 
ΤΠοπιϊβίοοεβ εἴς. ἀτα θεῖοι, }τι5ῖ 45 το ἢ 
845 ἴῃε χρησμῳδοί, μάντεις, ἀῃ!ὰ ποιητικοί : 
ἴπεν ατα ἐπίπγοι---καὶ κατεχόμενοι ἐκ τοῦ 
θεοῦ, ὅταν κατορθῶσι λέγοντες πολλὰ καὶ 
μεγάλα πράγματα (99 Ὁ). ἘΔαυοαίίοη αἸά 
ποί ριοάποα {πεπὶ, ΠΟΥ πᾶν [ΠΕΥ̓ ΔΗ͂ 
βοϊεπῆς Κπον]εᾶρσε οὐ ϑἰδίθβιμδηβῃρ ; 
ἴογ ΟΠ γεαβοη ἰδοὺ {ποὺ σαπηοίΐ ἰθϑοἢ 
{πεῖν βομβ ἴο Ὀὲ 5ἰαίθδιηθῃ (7767. 94. Β, 
γοί. 320 Α). 1ὲ νγὰβ ὈῪ {Π15 {βοῦν (Παΐ 
Ῥ]αΐο δοσοιιπίοα ἔογ ἴπ6 ίδοϊ (Πδὲ σοοᾶ 
ΠΠΘἢ ἄρρβδῦ ἔγοπι {ἰπ|6 ἴο {ἴπ|6 Ἔνεὴ ἴῃ 
ςοτγαρί ϑίαίεβ : εἰσὶ γὰρ ἐν τοῖς πολλοῖς 
ἄνθρωποι ἀεὶ θεῖοί τινες, οὐ πολλοὶ .-- φυό- 
μενοι οὐδὲν μᾶλλον ἐν εὐνομουμέναις πόλεσιν 
ἢ καὶ μή ( ατυς 951 Β). ὙΠΘΙΘ 15 ΤΟΥΘ 
ἴδαπ ἃ ἰουοῇ οἵ ἰγοην ἴῃ {Π6 δριπαί θεῖος 
ψ πεῖ ΡΙ]αΐο δρρ]165 ἰἴἃ ἴο ὙΠπεμηϊβίοοϊἝϑβ, 
Ῥευΐοϊεβ δῃᾷ οἴποὶ ϑιισοαββία! ΡΟ] ἰοΙδἢ5 
ψ1} Ώοπὶ ἢς Παά ᾿ἰ{116 συραίῃυ, θαὰΐ 
θεοῦ μοῖραν 15 ποῖ ἱγοπΐοαὶ Π6Υδ (οί. 492 Δ), 
ΠΟΙ ἰ5 ΡΙαΐο δνϑῖ οἴ μουννῖϑα ἴμδῃ σγαϊθία! 

ἴου ἴῃς ὈἰγΓἢ οὗὨ βἰδίθοηθη 0 ἀγα {{0] 
θεῖοι. Βαΐ τΠεν ἀο ποί βοῖνε {Ππ8 ἀἰβηου]ν, 
ἴον {πΠ6 βοϊθηίίῆς κπον]εάρε οἵ πολιτική ἰ5 
ποῖ ΟἸΪΥ Ὀδίΐου αηα τποσα βίδθ]6 ἴῃ 1[5ε]ξ, 
Ῥαξ ριιαγαηΐθθϑ [ῃ6 ρευπιαηθηΐ ῬΥΟΒΡΟ ΤΥ 
οὗ ἃ ϑίαϊθ, Ῥδοδιιβα 1 οαπ Ὀ6 {γαηβιμῖ θα 
ἴο Ροβίειϊγ. ΝΟΥ οδῃ ψα 6 5υγε {Πδΐ 
Ουγ βἰδίεδπηθπη “ὈΥ φίδοε οἵ αοά᾽ ν}}} 
ΔΡΡβαῦ ψ ἤδη {ΠΕΥ ἀτα πιοβί ψνδηΐϊεα. ΕῸΣ 
ἃ {1]] ἀϊδοιββίοη οἵ θεία μοῖρα ἴῃ ΡΙαΐο 568 
ΖΕἸ]]ΕΙ  ΙΙ 1. Ὁ. 594 2. 4- 

4 ἕκαστος: 50. δοξάτω, ΟΥΙ 334 Β 2. 
δῃηὰ λαεα. 8ο Α, Β, ὕεῖε ψυχή, (ῃ8 
τεαάίησ οὗ {πεῈὸ Ῥεϑὶ μ585, 5ῃοι!α Ὀε τα- 
ἰαϊπθᾷ. Βαϊΐίει. 15 σϑυίαι γ ψγΟηρ ἴῃ 
τεδαϊηρ ἕκαστον (1 {ἢ Θίθρμδηυβ πὰ τ): 
ἴου ψ ΙΓ Ῥδίβοπδὶ βαθ]εοίβ δοκεῖ 15 υϑεὰ 
ΡΘΙβοΠΑΠγ. Τὔμημα!ον (Ολγ. εν. Ρ. τ) 
δια Ταὶς  116γ (122. λα. τ Ρ. το4) 
ΒΌΡΡοβα (μα ΡΙαΐο τηβδῃβ ἰβοογαίεβ. ἴῃ 
Ραυίίοα]αν. [ΙΕἔ 15 ῬΡΟββίθ]8 βδῃουσ (Παΐ ἢς 
᾿ιαα Ιϑοοταίεβ ἴῃ Πῖβ αὐϊηα, αὶ {π8 ἀθβουῖρ- 
[ἴοη ΔΡΡΙΪ65 ἴο τῆδῃν Ὀαβίάθβ ῃἷπι: οὗ, [ν΄ 
4526 Ο7:. 

6 δοξάζουσιν ΞΞ- “ορίπε᾽ 5. ἰφοΠη]οαὶ] : 
οὗν 479 Ὁ. ΙΒ θρέμματος εἴο. οἵ, 
“ΤῊς Ὀεαϑὲ ψ ἢ πῆδὴν πεδαᾶβ Βαυζὶ5 τη8 
Ανναν" ϑΘμαίκοθρεατα Οὐγίοί. ἵν τ; ἀπά 
ἃ 5187 ἤρσιγα ἴῃ Θό]οη Ρ. Ατὐῖϑβε. α2}., 
ροὶ. τ δὰ ἢη. απᾶ 7 εαδέ. 174. Ὁ. 
498 Β τι ἑκάστας. 566 ε7. 72. 

Ψψαμ Ῥυϊηβίογε᾽ 5 δπιθπἀδίίομ 15. πον πη Ϊ- 
γε βα}]}ν δοςορίβά, 

οἵας αὖ κτλ. ὙΤὨδ ραιίγ-οΥγ. 

«(0 “παν λ 
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- ’ ͵ 

τε καὶ χρόνου τριβῆ σοφίαν τε καλέσειεν καὶ ὡς τέχνην συστησά- 
ε 

ζ 2 »“ ΄ 

μενος ἐπὶ διδασκαλίαν τρέποιτο, μηδὲν εἰδὼς τῇ ἀληθείᾳ τούτων 
“-“ , Ὁ θ -“ “ Ν Ἃ » Ν ἄν Ἐπ Ν ΕΥ̓ 

τῶν δογμάτων τε καὶ ἐπιθυμιῶν, ὅ τι καλὸν ἢ αἰσχρὸν ἢ ἀγαθὸν ἢ 
ΕΥ 7 »“ - “ 

Ο κακὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ' ὀνομάζξοι δὲ πάντα ταῦτα ἐπὶ ταῖς τοῦ 
μεγάλου ζῴου δόξαις, οἷς μὲν χαίροι ἐκεῖνο, ἀγαθὰ καλῶν, οἷς δὲ 
ἄχθοιτο, κακά, ἄλλον δὲ μηδένα ἔχοι λόγον περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ 

᾽ - ᾿ -“ λν ’ ᾿ Ν “ 3 , Ν 

τἀναγκαῖα δίκαια καλοῖ καὶ καλά, τὴν δὲ τοῦ ἀναγκαίου καὶ 
3 “ ᾿ [4 ἿΑ ἫΝ 3 4 ΜΕ ἣ Υ , Μ. ἀγαθοῦ φύσιν, ὅσον διαφέρει τῷ ὄντι, μήτε ἑωρακὼς εἴη μήτε ἄλλῳ 
δυνατὸς δεῖξαι. α ὯΝ Ἂ Χ ᾿ ᾽ ,, ᾽ 

Τοίουτος Οἢ ὧν “προς Διὸς ουκ ατοίτος ἂν σοὶ 
-“ 3 ΄ ΕΣ -“ 

δοκεῖ εἶναι παιδευτής; "Ἐμουγ͵, ἔφη. Ἢ οὖν τι τούτου δοκεῖ 
Ὗ « Ἁ “"» - “- 

Ὁ διαφέρειν ὁ τὴν τῶν πολλῶν καὶ παντοδαπῶν ' ξυνιόντων ὀργὴν 
ἊΝ δ - καὶ ἡδονὰς κατανενοηκέναι σοφίαν ἡγούμενος, εἴτ᾽ ἐν γραφικῇ εἴτ᾽ 

3 - δι 9 - , ΄ “ 

ἐν μουσικῇ εἴτε δὴ ἐν πολιτικῇ ; ὅτι μὲν γάρ, ἐάν τις τούτοις ὁμιλῇ 
) δ ΄ Ἃ ὑ » ΕΣ , ΕΥ̓ , 
ἐπιδεικνύμενος ἢ ποίησιν ἢ τινα ἄλλην δημιουργίαν ἢ πόλει 

διακονίαν, κυρίους αὑτοῦ ποιῶν τοὺς πολλοὺς πέρα τῶν ἀναγκαίων, 

25. εἴτε δὴ--ὁμιλῇ Π εἰ ἴῃ πιρ. Α3: οπι. ΑἸ. 

13 καλέσειεν ((Ποι15}} κατεμάνθανεν) 15 
γι 6η Ὀδοαιβα οὗ καταμαθὼν δέ, «αἴίοΥ, 
ψΠΙΟἢ ἐκάλει ννου]α Ὀε 1655 βατα Ὁ ]6. ΤῊ 
βι(παίοη 15 πον ἰγεαΐθα ἃ5 ἃ ροββι 0]6 ΟΠ6, 
αἰζευ [Π6 ριοΐαγα μα5 οποα Ὀββη δ]]οννεά. 

ὡς τέχνην συστησάμενος. (Οἵ. {Πε 
Θίοϊς ἀδἤηϊίοη οἵ τέχνη ἃ5 ἃ σύστημα 
ἐκ καταλήψεων κτλ. (Ζεῆο .57. 12 
Ῥεδυϑοη). 
498 σ τό ὀνομαζοι κτλ. : “ΕἸΏΡ]ΟΥ5 

411 [Πε65ε ἔθγπηβ ἰῃ δοοογάδηοα τ Π᾽ (ΠἸ 6 γ- 
ΑἸ]γ “ἴῃ ἀδρεπάθμηος ομ᾽) “ἴῃς ορ᾽πίομβ οὗ 
{πΠ6 τηϊρηίν Βεαβί.᾿ ὙΠῖ5 ἱπίεγργοίδίοη 
15 Ῥειίευ απ ἴο 5 ρΡοβα νυ Θ.Α ΠΌΑ πὰ 
1ῃαΐ ῬΙαΐο πιθδηβ “Δ ρρ] 165 411 {πΠ 6858 πᾶιηθ5 
ἴο {Π6 ορίπἰοηβ ᾽ εἴο., ἱπουσῇ ὀνομάζειν τι 
ἐπί τινι 15 ἸαἸομηδίϊοα! ν τι564 1π [Παΐ γᾶν. 

19 τἀναγκαῖα --καλοῖ. τἀναγκαῖα ἀο65 
ποῖ πθαὴ “{Π6 Ῥῃγϑίοαὶ Πθοθβϑιίαβ δηά 
εχίρεποῖαβ οἵ {πῸὶ στοαί Ῥθαβίβ παίισο ᾿ἢ 
(1. ἀπὰ 6.), θὰξ βμηρΙν “ἴΠ6 ᾿πϑνὶτα ]6.᾽ἢ 
ὙνΠαίενεσ μάρρεῆβ, ἃ ῬΌΡΙΠΙΟ ἰβαοῃεΥ ΟΥ̓ 
ΘΟΡῖδὲ πιιδὲ σοηίογμη ἰοὸ {Π6 ορίπίοῃβ 
οἵ 16 Βεαβὶ (492 Ὁ). ἴἷῖῃ ναὶ [Ό]]ονν5 
ἴΠεῖα 15. ἃ Πίηΐ οἵ {πε ρτοίουμπα ρ}1]ο- 
5ΟΡἢΪΟΔ] νίενν (Παΐ (πῃ ὙΝ οΥκκ5 οἵ Ν᾿ ος}βϑι υ 
ΔΘ 6Υ]] (οῇ. 777,2. 20 Ε, 47 Ὲ {, ἀπᾶ τῃδὶ 
Μοτὰὶ Βτυδεάοιη οοηβίβίθ ἴῃ [ο]]οννίησ 
ΨΠαΐ 15 σοοά. 9866 οἢ Χ 6:7 Ε- 

32 δοκεῖ. Αϑὶ νοιυϊᾶ τϑραὰ δοκοῖ, Ὀπὶ 
ἄν οἵ σουῖδε σοθβ ψ ἢ εἶναι: οἷ, τν᾿ 412 Β. 
5668 ἴὉΥ [Π15 ἸάἸο πὶ ΤΥ ποία Οἡ 2 )γυοΐζ. 3518 
δηα ΒΙαγάθβ ου Αὐ. "ας δὲ 1405. 

23 ὁ τὴν τῶν πολλῶν κτλ, Ταοἴζϑο 
{ΠῚηΚ5 οὗ Ἰβοογαίεβ ἀραίῃ (2 γογθεαζρηρς οὗ 
ἐλ Οαριό. λῖΐοδ. ϑ0ε. 1 1882 Ρ. 13). 
566. ἄῦονε οἢ 403 Α. 
498 ν 25 ὅτι μὲν γὰρ κτλ. Αἡ 
ΘΔ οοΙ ἤθη. ὍΤῃε ἀροάοβὶς ψνῃϊοῃ τὸ- 
4αῖγα5 ἴο Ὀ6 5ρρΡ 16 15 “παὲξ πηι 15 
οογίαϊπ᾽ οὐ {π6 πκὸ: οὖ ν 45 α ». 1 
ΓΟΥΠΊΘΥΥ τπουρῃς (ῃ6 δηδοοϊαῖῃοη ἴοο 
ὨΔΙΒἢ, ἀπα Ῥτοροβεά ἴο τεαᾶ ὅ τι μὲν γὰρ 
ἄν-- ἐπιδεικνύμενος, ἢ κτλ., ἰαΚίηρσ ὅ τι 85 
[Π6 οδ]εοΐ οὗ ἐπιδεικνύμενος, ἀπα ἢ ποίησιν 
(“εἰ πεὺ ροείγγ᾽ εἰς.) 45 'π ἀρροβί[οη ἴο 
ὅ τι: Ὀπΐ {π6 ἰοχί 15 Ὀβίζευ 85 1 ϑίδῃάβ. 
ΕΙΟΠΑΓ9᾽ ΡΥΌΡΟβαὶ ἴο τγϑδα ἔστι ἰου ὅτε 15 
ΨΕΙΥ ππρ]εαβίησ. 

26 ποίησιν. (ομηρατΓα ἃ 5ὙἰἸτῖηρ' Ρα5- 
5ᾶσα ἴῃ Ζατὺς 650 Β, 6, γΠετε Ροείτγγ 15 βαϊᾷ 
ἴο πᾶνε ἀοίεγογαίεα αἰζου 5Π6 δοσερίβα οἱ 
πολλοί ἃ5 ΠΕΥ πᾶσα. 8566 αἷβο Ζατῦς 7ΟΟ Ε, 
707 Β, Οογιρ. 502 Β ἢ. δηά ἰηΐτα Χ 6ο5 Α. 

27 κυρίους αὑτοῦ. 'ῆε 5Που]α οοΥ- 
δῖ πη] (ἢ ΘΟ θυ ἀηα [Π6 πιδ]οΥ ΕΥ̓͂ 
οἵ βαἀϊίουθ) τραά αὑτοῦ «πᾶ ποίΐ αὐτοῦ 
(νν ῖοῃ 5.4 ]ΠΡαὰ πὶ ἀπα οἴποῦβ δαορί, γα- 
[ευτίησ 1 ἴο ποίησιν εἰς.).. ὙΠ Μ85 
(εχοθρί 9) πιοϑιν τεδα αὐτοῦ, ὈὺπῚ (ἢ ΕΙΓ 
Δα ΠΟΥ Υ ἴῃ (Π15 πγαίου 15 οἵ πο δοοομηΐ, 
Οοθεδὶ ννουἹά τεαα αὐτούς ἀπα εἸεοΐ τοὺς 
πολλούς--οΟἹ ψ]αΐ σγτουπα, ἴξ 15 αἰβῖοαϊξ 
δνθὴ ἴο σοπ]θοίαγδ. 

πέρα τῶν ἀναγκαίων. ΒΥ σοπΊϊηρ ἴογ- 
νγαγὰ ἴῃ ἃ ΡΟ]. σα ρδοὶ ἐν ἃ5 ἃ ροεῖ οὗ 

" 5 
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ἡ Διομήδ ἊΝ ἔ Ἰνάτγκ' οιεῖν αὐτῷ ταῦ ἃ ἃ ὗ ἡ Διομήδεια λεγομένη ἀνάγκη ποιεῖν αὐτῷ ταῦτα ἂν οὗτοι 

ἐπαινῶσιν" ὡς δὲ καὶ ἀγαθὰ καὶ καλὰ ταῦτα τῇ ἀληθείᾳ, ἤδη 
- “ 

40. πώποτέ του ἤκουσας αὐτῶν λόγον διδόντος οὐ καταγέλαστον; 
δι ν 9 , 

Οἶμαι δέ γε, ἢ δ᾽ ὅς, ἱ οὐδ᾽ ἀκούσομαι. 
ΝΠ. 

“Ὁ ΄ , ᾽ , 5 Ὁ 9 ΙᾺ 

Ταῦτα τοινυν “πταντὰ ἐννοήσας εκεινο ἀναμνήσθητι" 

Ἃ 
αὐτὸ τὸ καλόν, ἀλλὰ μὴ. τὰ πολλὰ καλά, ἢ αὐτό τι ἕκαστον καὶ μὴ 

Γ ἢ 
τὰ πολλὰ ἕκαστα, ἔσθ᾽ ὅπως 1 πλῆθος ἀνέξεται ἢ ἡγήσεται εἶναι; 
Ἧκιστά γ᾽, ἔφη. Φιλόσοφον μὲν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, πλῆθος ἀδύνατον 

εἶναι. ᾿Αδύνατον. Καὶ τοὺς φιλοσοφοῦντας ἄρα ἀνάγκη ψέγεσθαι 
Ὁ ͵ 

ὑπ᾽ αὐτῶν. ᾿Ανάγκη. 
ο ι Ἁ “ 

ς προσομιλοῦντες ὄχλῳ ἀρέσκειν αὐτῷ ἐπιθυμοῦσι. 

Ν Ἀ ΥΛῚ - 
Καὶ ὑπὸ τούτων δὴ τῶν ἰδιωτῶν, ὅσοι 

Δῆλον. ᾿Εκ 
ὃ) , ,ὔ « - ’ὔ λ , Ἷ, [γ ψ,9 [ο 5 

ἡ τούτων τίνα ὁρᾷς σωτηρίαν φιλοσόφῳ φύσει, ὥστ᾽ ἐν τῷ ἐπιτη- 
΄ ΄ Ἂ , 3 ᾿ 2 Λ ψ 5 “ ΕΝ 

δεύματι μείνασαν πρὸς τέλος ἐλθεῖν; ἐννόει δ᾽ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν. 
ὡμολόγηται γὰρ δὴ ἡμῖν εὐμάθεια καὶ μνήμη καὶ ἀνδρεία καὶ 
μεγαλοπρέπεια ταύτης εἶναι τῆς φύσεως. Ναί. Οὐκοῦν εὐθὺς ἐν 

οἰδίθϑπηδη Οὐ {ῃ6 [{ἰπθ, ἢ “πλαῖοθ (ῃ6 
ΜδηΥ ἢ15 τηδϑίθυβ ποτα [Π Δ 15 πθοδββαῦν. 
Τη ἃ ργίναΐβ βίαίὶοῃ, 6 15, σοπηρδύδίνεὶ 
βρεαϊζιησ, ἱπάθβρεπάβεηΐ: αΐ ὄνεὴ ἴπθῃ 
1ῃ6 Μδηὴν δἵα (ἴῃ ἃ οδγίαϊῃ 5656) οὗ 
ΠΕΟΘΒΒΙΥ Π15 τηδβίευϑβ : 566 406 ἢ. Αϑί δπᾶ 
Θ.ΔΠΠΌαῖ πὶ ἴαϊτα {Π6 ῬΏτγαβα ΜΠ ἡ Διο- 
μήδεια ἀνάγκη. “Ἰυηπρσεηάα βαηΐ νευρὰ 516: 
ἀνάγκη (ἐστὶν) αὐτῷ πέρα τῶν ἀναγκαίων 
(αἸέγα πεοθϑβατῖα απ86 ργοσγβάϊδίιτ) ἡ Διο- 
μήδεια λεγομένη, αἱ νοσαῦι}}15 ἡ λεγομένη 
Διομήδεια ἰδιια πέρα ἀναγκαίων ἀξοϊ]ατγείατ ἢ 
(ϑ14]ΠὈαυτη). 1 [Π15 15 ννμδΐ Ρ]αΐο τηθδηΐ, 
ἢδ6 ἜΧρυ65565 1 ἴῃ ἃ Παύβῇ δηάᾶ ἀδησευουθὶῦ 
Δτη στο νγαΥ, δ πα 1 νου Ὀ6 ῥγείου- 
ΔΌΙΘ ἴο οαῆοεὶ πέρα τῶν ἀναγκαίων (ΜΙ 
Οορεὶ «πὰ Ἡδεγννεγάεη). Βαϊ {ποῖα ἰ5 
Του παῖε! Υ ΠΟ Οὐσσαβῖοη ΓῸΥ 50} αγαβίϊο 
δαῖτ πιθηΐ. 

28 ἡ Διομήδεια κτλ. Μοβί οὔἴΠ6 Μ85 
γε Διομηδεία (516), πὲ Διομήδειά γε 
αἱ ἴῃ6 επᾶ οὗ ἃ ᾿ἴπ6 ἴὴ Αὐ.1. ΖΚ εί. το29 
ΤΊΔΪτα5 ἴΐ οἷθαῦ {πα {Π6 ψογά 5 ρτο- 
Ῥατγοχυίοῃ, 1Π]655, ἃ5 ΘΟ ΘΙ ΟΥ̓ ΒΡ ΟΒ65 
(4122. Ὁ. 417), ΑὙΙΒίορ ἤδηδ5 5ῃοσγίβηβ 1Π6 
ΠΔ] 501180]18 ὈΥ͂ ροείϊς ᾿ἴίσεῃβθβ. Τὴα 
ῬΙΟνοΥΌ, ϑνὨ]οἢ 15 τπιϑεα οὗ δὴ ονειγηδβίαυς- 
Ἰπῃσ ΠΕΟΘββιίυ, 15 1Ππβίγαϊβα Ὁν 1, βαΐβοῃ 
ᾳ. ϑοπηδιίάθνη Ζαγοεηι. ΟὟ. 1 Ὁ. 590, 
ΤΡ. 367, δηα αἰϑοὸ ὈγῪ ΒΙαγάββ οῇ Αὕσὔ. 1.6. 
Ἴνο Ἐχρ]απαίϊοηβ οἵ 1 ναῖε ρίνεη. Δο- 
σοταϊηρσ ἴο {πῸ ἢγϑί, νυ ἢ 15 δἀορίεα Ὀν 
16 Θοῃο]αβδί ὁπ {Π15 ρᾶϑβϑᾶσβ, ἴῃ6 ρῆγαβθ 

οΥσΊπαἰθα ἴῃ [Ππ ἰγθαίπηθεηξ πηοίθα οὐ ὈΥ͂ 
Τιιοπηθάβ ἴο Οάγϑβειιβ, θη ΤΠΘῪ γε 
ταίαγηϊηρ᾽ ἔγοση ΠΠ1ππὶ ἴο [Π6 ταὶς σϑτρ 
Δίου βίβα!ηρ {πῸ Ῥα]]δάϊαμη, Οαγβθοιιβ 
ἀϊκίεοιηρίεβα ἴο Κι] Τιοσηθάθ, Ῥπὶ [αι]θά, 
δηα ἸλΙοτηθ 6 ραϊα Πἰπὶ οαἱΐ ὈΥ ἐγίηρ ἢΪ5 
ΔΥΠῚ5 ἰοσείῃου δηα αἀσνίηρ Πἰπὶ Ποῖ ν᾿ ἢ 
ὈΙΟνγ5 οπι (η6 ἢἤαϊ οἵ ἢϊ5 ϑυνοτσά. Τῃ8 
ΘΟΒΟΙαβὲ ου. ΑΥ. 1.6. Ἔχρ αῖηβ αἸΠ γθηῖϊγ. 
Διομήδεια: ὅτι Διομήδης ὁ Θρᾷξ, πόρνας 
ἔχων θυγατέρας, τοὺς παριόντας ἕένους 
ἐβιάζετο αὐταῖς συνεῖναι ἕως οὗ κόρον 
σχῶσι καὶ ἀναλωθῶσιν οἱ ἄνδρες. ἃς καὶ 
ὁ μῦθος ἵππους ἀνθρωποφάγους εἶπεν. 1 
δρύθα 1 ΘΟΠΠΘΙ΄ου ἰηδὲ {π6 Ργόνετῃ ἰ5 
το {πΠκα]γ ἴο πανα οτἱριπαίε ἔγοτῃ {Π68 
βγβί βδίουυ {πδὴ ἔγοπὶ ἃ δ μειπηογίβίϊα δχ- 
ΡΙαπαίίοη οἵ [Π6 τηδη-ϑαίηρ πΊαγα5. οὗ 
Ῥιοπηθάβ οἵ ΤΏγαςα. 

80 αὐτῶν. Τῆε μισθαρνοῦντες ἰδιῶται, 
ποῖ “1πΠ6 Μαηγ.᾿ Ρ]δίο 15 ργόοθδθὶ]γν {Π1η}κ- 
ἴηρ οὗ δοίχα] εὐ]ορίεβ οἵ {πΠ6 Αἰμεπίδηβ 
ὈΥ ᾿ϑοογαίεβ πα οἰπεῖβ {6 ΠΪπη. 

32 ἀναμνήσθητι. ὅεεν 475 Ε-. 
494 Α 2. φιλόσοφον.---εἶναι. ΤῈΘ6 

{ΠΘοΥΥῪ οὗ [ἀθ85 15 ποΐ ἃ ἀδπηοοζαίϊς ρῃ1]1Ὸ- 
ΒΟΡῆγ. ΜΠ ΡΙαΐο᾽β αἰεταθ Πογα ἴο οἱ 
πολλοί οἵ, σογρ. 474.Αἃ τοῖς δὲ πολλοῖς οὐδὲ 
διαλέγομαι. 

4 καὶ--δή. ΟΕ, 400 6 3. 
494 Β ὃ ὡμολόγηται. 866 486 6, 

486 Α, Β: διὰ οἵ. αἰβο 490 Ο. 

404 
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Ν - κ᾿ - " 5 “ 3. δα 9Ν Χ 

παισὶν ὁ τοιοῦτος πρῶτος ἔσται ἐν ἅπασιν, ἄλλως τε καὶ ἐἂν τὸ 

σῶμα φυῇ προσφερὴς τῇ ψυχῇ; Τί δ᾽ οὐ μέλλει; ἔφη. Βουλή- 
- Ὁ Ν ΔΛ 

σονται δή, οἶμαι, αὐτῷ χρῆσθαι, ἐπειδὰν πρεσβύτερος γίγνηται, 

ἐπὶ τὰ αὑτῶν πράγματα οἵ τε οἰκεῖοι καὶ οἱ πολῖται. ἸΠῶς δ᾽ οὔ; 

“Ὑποκείσονται ᾿ ἄρα δεόμενοι καὶ τιμῶντες, προκαταλαμβάνοντες 
Ἀ ἋἍ Ἁ Μ » “ 4 -“ ἴω 

καὶ προκολακεύοντες τὴν μέλλουσαν αὑτοῦ δύναμιν. Φιιλεῖ γοῦν, 
Μ “ ὔὕ ΄ὔ ΓΟ » 3 ΡΥ ΔΙ ,ὔ Ἂ, » ΕῚ - 

ἔφη, οὕτω γίγνεσθαι. Τί οὖν οἴει, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸν τοιοῦτον ἐν τοῖς 
τοιούτοις ποιήσειν, ἄλλως τε καὶ ἐὰν τύχῃ μεγάλης πόλεως ὧν καὶ 

- ἵ ᾳὋ 

ἐν ταύτῃ πλούσιός τε καὶ γενναῖος, καὶ ἔτι εὐειδὴς καὶ μέγας; ἄρ᾽ 
3 Ἷ 5 ΄ ΄ ς ἤ Ν Ἂν .᾿ 

οὐ πληρωθήσεσθαι ἀμηχάνου ἐλπίδος, ἡγούμενον καὶ τὰ τῶν 
ὝἭ , Ἂ Ν “ ’ὔ ς Ἂς ΝΜ, θ ὔ Ι " 

λλήνων καὶ τὰ τῶν βαρβάρων ἱκανὸν ἔσεσθαι πράττειν, ' καὶ 

ἐπὶ τούτοις ὑψηλὸν ἐξαρεῖν αὑτόν, σχηματισμοῦ καὶ φρονή- 

1ο. παισὶν ἄε ἀξεγ: πᾶσιν σοἀά, 21. ἐξαρεῖν ΑΞ.: ἐξαιρεῖν ΑἸ: ἐξαίρειν ΠΕ φ. 

1Ιο παισίν. ὅεε ε7. 2. πᾶσιν 15 τα- 
ἰαϊπεᾶ Ὀν ϑοῃπείαθσ, τγὴο ἴακεβ ἴξ δ5 
ΤηΔβοι ἢ π6 ἀπα ἅπασιν 45 πεαΐε. Ηδσῖ- 
ψγοτάθῃ αἶθο ἄρρτοναβ οὗ πᾶσιν : Ὀπὶ εὐθὺς 
ἐν παισίν (ἡγ] ἢ τηοβέ οὐ [ΠῸ βαϊίοῦβ δορί) 
δῖνεβ [Π6 ΟὨ]ΥῪ σογγθοῖ δη(1{Π 6515 ἴο ἐπειδὰν 
πρεσβύτερος γίγνηται (᾽ ΏΘΏ Ἠ6 15 ΒΥΟΥΊΏΡ' 
ο]4εγ᾽). α απά αἱ ἅ16 εαϑι]ν ἱπίευσμδηρσεα 
ἴπ ΠἰπῚ ἢ σΘη ΤΥ Μ55: 566 “Ζ7γοά. ὃ 5. 

1 φυῇ. Ηεγνεγάεξη ΡῬΥόροβαβ φύσῃ 
προσφερές, σοτηραγίησ 5ΟΡΗ. “47αχ τοῦ 
κἂν σῶμα γεννήσῃ μέγα, Ὀπΐ πο σῆδῆρθ 15 
ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ͂, 45 ΗΠ υννεσάθη ΠἰΤη56]16 8]]Ο 5. 
ΕῸΓ προσφερής, ΞοΙηξ ἸΠΓΕΥΟΥ Μ55 Πᾶνα 
προσφερές, Δ. ΘΑ 516 Υ, Ὀτΐ 1655 εἰθεσαηΐ δηᾶ 
Ἰάϊοπιαῖϊο τοαάϊησ. Ομ παιδὺ 4150 ροϊηΐϑ 
ουἱ τπαὶ 1 Ρ]αῖο παὰ νυεη προσφερές, 
Βε οὐρῃξ ἴο πᾶνε δᾶάβα αὐτοῦ ψ] ἢ τὸ 
σῶμα. 

14 ὑποκείσονται-- “(ΠΕΥ̓ 1} 116 Ῥτο- 
βίγαΐθ αἱ ἢϊ5 [δεῖ 15 {Π6 διΐαγε ρεγίεοϊ οὗ 
ὑποπίπτω. ὑποπεσοῦνται, νν»Ὠϊοἢ ΗΥννοΥ- 
ἅδη σοπ͵εοΐαγαβ, ὑγοι]α 6 1655 Ἔχ ββῖνθ, 
Δα ἀεδποία δῃ δοῖ, ΟΥ̓ 561165 οὗ δοῖβ, ἴῃ - 
βίεαλα οἵ α ποϑνεῖ- νεαυνίησ αἰπας οὗ 
ΒαΡΡ]Ισαΐοπ ἀπα δἀοτγαίίοη. ὙΠΕν 50 ἴο 
5Ρεαὶς θεβίεσε ἢ15. 508] νυ] ἢατζίου!θβ ἀπά 
ῬΓΑΥΕΙ͂5. 

494 ο 17 ἐὰν τύχῃ κτλ. Τὶ Πᾶ5 
Ἰοὴσ Ὀδθη δαπηθα τΠαΐ [Πϊ5 Ρ᾽οίαγα 15 
ἄταν ομϊθν οτη ΑἸοιϊθαάθθ. Ι͂ῃ δη- 
πἰχαϊίν ῬΙαΐατοη βθοπηβ ἰο Πᾶνα βυβρθοίεα 
βοιηθίῃϊησ οὗ [Π6 βου, Ὁ πα ἀββουῖθα5 
ΑἸοϊ᾽αἀ6θ᾽ ἀδρσαπθγαίϊοθ. 'ἴπ Ἰαηρτπασα 
δἀαρίςα ἔγουη ἴῃ6 Ῥγεβεηΐ ρᾶββϑαρε (“1ἐτ. 
4. 1. Βαυῖ [Π6 Ῥεύβοημδαὶ ἴοιοῃθβ τηϊιβὲ 
ποῖ ὈΠΠᾺ ἃβ5 ἴο [ῃ6 ίαοϊ ᾿παὶ Ρ]αΐο 15 

Ροτίταγί προ [Π8 ἔγρ6, ΔΙ ποσὶ ΑἸΟΙ ᾽δ 465 
δἰἴ5. [ὉΥ {Π6 ρογίγαϊξ, 

ι8 πλούσιος---μέγας ἀεδοτῖθε ΑἸοΙ- 
ῬΙα465 Ἐχϑοίϊυ : οἵ, Α41.1 τος Α, Β, Τῃυο. 
ΥΙ τό τ---5, Ι5οοῦ. περὶ ζεύγους 25 {[., ΡΙαΐ. 
41. τ. 4, 4. τ απὰ βἰβενῆεγα. Της ατεεκβ 
Ἐποιρῃς ἰ411Ππ655 Ἔϑϑθηςία! το Ὀθδυν : 566 
ε.5. Αὐϑι. 3721. Δῖσ. τν Ἴ. ττ23Ὁ 7 δμὰ 
οῖ. ΨῚΙ 4. 13265 32. 

10 ἡγούμενον κτλ. ΡΙαίΐατοῦ (“41ε. τῇ. 
2, 3) ἀξδοϊατεβ (ῃαι ΑἸοΙ ΙΔ 465 Ιηἱοπαρά 
τῆς ϑι:οϊ]αη οχρεαϊίοη ἴο 6 ἃ ϑίερ 
ἰοννατάς δῇ δἰπιοδί ὑπίνεβαὶ ΘΠΊΡΙΓΘ : 
ΘΙΟΙΥ τὰ ἴο Ὀ6 τηϑ ΕἸ Υ {π6 ἐφόδια τοῦ 
πολέμου. ΑἸοϊ Ια 465 σαγ5 ΠΘΑΥ]Υ ἃ5 τι οἢ 
ΕΪΤΊΒ6ΙΕ ἴῃ ὙΠΟ. ΝῚ 90. 2, ΜΊ νΒ]οἢ 
ΠΟΙΡαΙΘ 15. 2. Οτοία (ΨΙΙ Ρ. 79) ἰ5 
πο] πε ἴἰο ἄδην {παὶ Ἔνεη ΑἸο Ια ἀ65 
ἀτθαπΐ οἵ δηγιῃϊηρ Ὀαγοπα {Π6 σοπαϊοβὲ 
οὐ ὅ51ογ, ῬὰΣ (ἢ αποίθηξ Ὠἰβίουϊδηβ 
τπουρῃς αἰ βευεηι!γ: οἵ. αἰθϑοὸ κἄκ. π 
[41 8 ΗΕ. Μαῃγ οἵ (με Αἰμοπίδηϑ, 
ῬΙΟΡΔΌΙΥ ποῖ ψιποῦς τοάσοῦ. ({Ππουρἢ 
ῬΙυΐατοῦ 1.0. 35. ΖΣ ἴεανεβ ἴπ6 ροϊηί 
ἀη56.{164), σαβρεοιθα Πἰπὶ οἵ αἰπιῖηρ δἵ 
ἃ τυραννίς (Το. ΝῚ 15. 4 ἃπα [500Γ. 
περὶ ζεύγους 58). 
494 "Ὁ 21 ἐξαρεῖν κτλ. 8:66 7. 71. 

ἐξαρεῖν ἈρΡΡΘΑΙΒ αἰ58ὺὸ 'ἴπ ϑθνθῦδὶ Μϑ55 
Ὀεβίοβ υν. Ὑὴδ ργεβοθηΐ, ἱμουρῇ τειαϊποᾶ 
ὈΥ ϑοπηρί θυ, 15 ν ΥΥ ἀπο αϊε αἴζου πληρω- 
θήσεσθαι. Ἐοτ [Π6 ἱπίοτοπαηρα οὗ αἱ πα α 
οἵ. 7ηἐγοα, ὃ 5. ΑἸοϊ α65᾽ φρόνημα νγὰ5 
ποίογϊοιιβ: 566 ΤΟΥ δχαπηρὶθ «410. 1 τοά Δ, 
Τδυςσο ν 43. 2, ΝἹΙ τ6 Π., ΡΙαι. 4. 34. 6 
ἀηα [Π6 ΠΙΡΉΪΥ οπαταοίοτγςιῖς ἀπθοάοίς ἴῃ 
23. 8. ΡΙ]αῖο᾽5Β νγοτὰβ ἄρρεαγ ἴο δι θοαν 

Ιο 

20 



25 

30 

26 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [494 Ὁ 

ματος κενοῦ ἄνευ νοῦ ἐμπιμπλάμενον; Καὶ μάλ᾽, ἔφη. Τῷ δὴ 
͵΄ “ » ἴον 

οὕτω διατιθεμένῳ ἐάν τις ἠρέμα προσελθὼν τἀληθῆ λέγῃ, ὅτι νοῦς 
» ᾽ 2 - - , Ν Ν Ε] Ἁ Ν 7 - οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ, δεῖται δέ, τὸ δὲ οὐ κτητὸν μὴ δουλεύσαντι τῇ 

- - Ν 

κτήσει αὐτοῦ, ἄρ᾽ εὐπετὲς οἴει εἶναι εἰσακοῦσαι διὰ τοσούτων 
ο- Πολλοῦ γε δεῖ, ἡ δ᾽ ὅς. 

΄ Ν Χ Χ - ΚΑ Φ 2 θ ́  ἢ ᾿ πεφυκέναι καὶ τὸ ξυγγενὲς τῶν λόγων εἷς αἰσθάνηταί τέ ' πῃ καὶ 

“- ᾽ 5 :] Ν 

κακῶν; Ἐὰν δ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, διὰ τὸ εὖ 

Ἂν ’, ’ὔ , 

κάμπτηται καὶ ἕλκηται πρὸς φιλοσοφίαν, τί οἰόμεθα δράσειν 
, ὔ Σ ᾳ “ ὔ 

ἐκείνους τοὺς ἡγουμένους ἀπολλύναι αὐτοῦ τὴν χρείαν τε καὶ 
᾽ὔ “- - 4 

ἑταιρείαν; οὐ πᾶν μὲν ἔργον, πᾶν δ᾽ ἔπος λέγοντάς τε καὶ πράτ- 
, Ν “-“ 

τοντας, καὶ περὶ αὐτόν, ὅπως ἂν μὴ πεισθῇ, καὶ περὶ τὸν πείθοντα, 

Δ. οχίγαοϊ ἔτοπὶ 5οπὴς ἱσαρσίο ροδῖ (ργοῦ- 
ΔΌΪΥ Εὐγ]ρ1465), ἃ5 τηᾶὺ 6 Ἰηξευγεά Ὀοίῃ 
ἴτοπῃ ἰῃε στγίμιῃ (σχηματισμοῦ---κεν οὔ) 
ἀπ {Π6 ἰδησιιαρθ. ἄνευ νοῦ 15 ἀδοϊατεα 
ῬγΥ ναη Ῥυϊηβίεγεσ, Οοθεῖ ἀπά οἴμουβ ἴο 6 
ἃ β'οββ οὴ κενοῦ. Ῥοββιθ]γ {πεν ἀγα τὶρῃϊ: 
Ῥὰΐ (45 ϑομπϑίου τϑηλαγκ5) ὅτι νοῦς οὐκ 
ἔνεστιν αὐτῷ 15 ἴῃ ἕανοιτ οἱ τεϊαϊπίηρ [ἢ 6 
ννογάβ, ἀπ {Π6Ὺ ΟσσυΓ ἴῃ 811 {Π6 Μ88. 

23 οὕτω διατιθεμένῳ : ποί ““Ψ 116 Πα 15 
ἴῃ {Π15 ἤατηα οὗ τϊπα᾽ (Ώ). «πὰ Ν.), Ραΐ 
ΚΜ ΠΘη 6 15 βϑἰηϊκίηρ ᾿ηΐο [15 οομα Ἰοη.᾽ 

ἐάν τις κτλ. Α5 ϑοογαίεβ. οἴϊεη ἀϊά 
ἴο ΑἸοΙΡΙαἄθβ: 8586ε6Ὲ Ψ1Π ρβόο Ὁ 2. δηᾶ 
ιϑγηι. 215 Ὁ Εἴ. “ΤΠ ἴννο σοῃνθγβδίϊοηβ 
ψ ἢ ΑἸοΪ Ια 465. ἀγα Δῃ Ἔχϑιῆρὶα οἵ {15 
(ΤΠομλα5 Οταγ). 

24 τὸ δέ 15 ποίΐ Πεῖξ {ῃς Ἰ΄Ἰοιηδίϊο τὸ 
δέ (45 ἴῃ ιν 443 6), θὰᾷξ “πος δυΐεμη᾽ 1.6. 
νοῦς (ϑ14]ΠΡα πη). 

27 τὸ ξυγγενὲς κτλ. : 1.6. [ῃς αΒπηϊν οὗ 
Πα ἰ5 βαϊά ἢ πὶ παΐαγθ, “ἦν Εὶ} αἷα 
Βράδη μὴ ᾿ῃτ νευνγαπαΐ 5 ̓᾿ (ϑοῃπεὶ- 
46). Ὁ. δῃὰ Ν. 5 ἰγδῃϑβϑ᾽αἰίοη “δῇ ᾿πΌοσῃ 
ταϑίβ ἴου ΡΒ] βορῃΐο ᾿Ἰπαα γ᾽ 15 τοπρ'. 

εἰς πᾶὰ5 οἵΐδβδῃ Ὀδβεη ἀουνίεα; "αϊΐ 
ΞΟΠ ΠΟΙ οΥ 5 Ἐχρ] αμδίϊοη 15 σου! Η]Ὺ τὶσῃξ, 
{Παὶ τῷ οὕτω διατιθεμένῳ ἰ5 1ῃη6 ᾿πάϊνΙά 4] 
τγριγιηρ ἃ 61455, ἀπ {παῖ εἷς ἀδῃποίθβ 9726 
οἵ [Π οἷα55. ὍΤὴδ Ἰάϊοπὶ 15 ἀπαϊοσοιιβ ἴο 
[π6 ΡΙυγα] δἴευ ἃ ἰγρῖοαὶ οὐὁἨ Φσεπουῖα 
ΒΙΏΡΌΪΑΥ : 5686 ΟΠ 1 3474. Τῇα εἰηεπάαδ- 
τἰοη5 Ῥτοροββᾶ (διαισθάνηται ἴογ εἷς αἰσθά- 
νηται 5.4]! Όαυτα, εἰσαῦθις ἈϊοΟΠίοΥ, εἴσω 
Μαάν!ρ, εἰσακούων οΥ εἰσακούσας ΚἸοΠ ΑΓ 5) 
ΔΥΘ ΠΟΐ ΟἿΪΥ 5 ρου ἤποιβ, θὰκΐ πη 6 θηβ1 Ὁ] 8 
ἴῃ {Π6πΊβαϊνεβ. Ρ]αΐο μαγάϊν Ἔεχρεοίβ πιοσα 
1ΠΔἢ ΟἿΒ 5110} Ρβίβοῃ ἴο ρᾶϑῖιβα αἱ 41}1 οὔ 
ἢ15 ἀοννηνγαγάᾷ σαῦθοσ. Ηδῖα ἀραῖη να 
παΐαγα Πγν {πϊηὶς οὔ ΑἸοϊίαάθθ, ννποβα 
Ἰηΐογνίθννβ ἢ ϑοογαῖθϑ (ασοοτάϊηρ ἴο 
δ». 215 Ὁ) Ριοίοι μα ]γ ̓ πηρυθββθα Πἰτὴ 
ἴοσ [86 πιοιηθῃΐ, Ῥὰΐ {ᾳ1]δὰ το εἤδθοϊ ἃ 

Ραγιμδπεηΐ ταίουπι ἰἴπ {ΠπΠ6 τηϊᾶδε οἵ 50 
ΤΉΔΩΥ ἰειηρίδίοπβ (10. 2ιό Β). Ῥευῆδρϑβ 
Θοοταίεβ. οὔθα Πορεά {μπαΐ ΑἸοϊ δ 65 
νου ὈῈ Π15 “βοϊεπίίῆο τυ ]εγ,᾽ ἀπᾶ Ὀτὶπρ 
Ῥαὸκ {τὰ ρτοβρευίυ ἴο Αἴμεπ5. ἃ ἴοῃξ 
ΟὗὨ ΒΟΙΓΟΝ ἴον της “Ἰοβί Ἰβαᾶδσ᾽ ϑεβηλβ5 ἴο 
τᾶ Κα ᾿ἴ56 1 εὶς ἴῃ Ρ]αίο᾽ 5 ννοσάϑ. 
494 Ε 290 τοὺς ἡγουμένους : ἴ.4. οὗ 

ἡγοῦνται, ννῆδηος {Π6 δίς ]θ, ψνμῖοἢ Ἡτ- 
νεγάθη ἩΓΟΏΡῚΥ γα͵εοίβ. ΤῊ νοῖοβ 5ῃου!α 
Ρᾶιβα ἃ {|| Ὀεξίνγεεη ἐκείνους (ἡ ]Οἢ 
Τοίειβ ἴο 404 6) δῃά τοὺς ἡγουμένους. 

80 λέγοντάς τε κτλ. ῆε 5!του]ὰ εχ- 
ΡῬεοὶ {8 ἔαίαγε ᾿ηαϊοαῖίνε, ἀπά οἢ (Πἰ5 
στοπηά [Π6 ἰηβεσγίίοη οἵ διατελεῖν ἢα5 ὈΕθη 
Ριοροβεᾷ ὃν Εϊομαγάβ (ϑίερμαπις παὰ 
ΡΓΘΝΙΟΙΞΙΥ ἀεβιἀεγαϊεα διατελέσειν). 50 
ΘΘΥΙΟΙ5. Δἢ αἰζογαίίοη ἰδ κ5 Ἔνευν δἰ θιηεηΐ 
οὗ ρῥτορδθιγ. Αϑὲ πλαϑδὲ θ6 νγοησ ἴῃ 
τηδκίησ λέγοντας εἴς. ἀερεπά οη οἰόμεθα. 
1 τς ἰεχὶ 15 βουπά, νγε 5ῃου]α Ξιρρὶν 
πάντα δράσειν οΥὦἩ {π6 {Ππκ6 «αἴϊευ οὐ, απὰ 
Τερατά {Π6 ραγίϊοῖρ]εβ 45. δρυθϑείηρ ϑ ἢ 
[η6 βυδ]εθοὶ οἵ δράσειν. (ϑοπηδίάθν ἀπά 
7. δῃά Ὁ. ἴαΐζα. ΠθαυῪ ἰμ6 βαπηθ νἱθν). 
δράσειν ἰ5 οἵ σουγθα ΘαϑΥ ἴο τπηἀογβίδπή, 
θα 1ἰ 15 1655 βαβϑύ ἴο ἀΐβρεηβα ψ] ἢ πάντα. 
Οου]ά Ρ]αἴῖο μανε νυϊτίθη οὐ «- πᾶν, πᾶν 
μὲν ἔργον κτλ. (. ΙΧ 575Ε δῃά πᾶν 
ποιεῖν ἴῃ 42. 39Α ἀπ Οὐγρ. 4296. 1 
Ρτγαΐευ {πΠ6 δηδοο]αΠοη. 

31 τὸν πείθοντα. 0} ννὰ5 ϑοογαίεβ, 
Πα Πα νγᾶβ Ὀγουρῃς ἴο {γ8]. Ῥ]δΐο ΤηΔΥ 
γῈ}1] μαννα ποιρηὶ οἵ Πὶβ τηδϑίθγ ΠἘῃ 
με ντοίς δημοσίᾳ εἰς ἀγῶνας καθιστάντας. 
ΤῊδ πιοβὲ [δῖα] οουπηΐ ἴῃ [Π6 μαῦρα ἀσαϊηβί 
Θοογαῖαβ νγὰ5 ἱπαὶ Πα οουγιρίθα [Π8 γουτῃ 
(412. 24 8), ἀπά ΑἸοϊθίαβϑβ νγὰβ με ἴο 
Ῥε ἃ οδβ6 ἴῃ ροϊηΐ (Χβη. 7767)1.1 2. 12). 
ῬΙαῖο πονν ἐπγη5 [ἢς [4 0165 οἡ {π6 Αἰ μθηΐδῃ 
ΡΕΟρΡΙ6. Ηε ϑξαγβ ἰπ εἴβοι “1 νγὰβ νοι 
ψγ»η0 σογίαρίθα ΑἸοϊ θ᾽ αἀ65: δῃμᾶ γοῦ ἰπ}- 
Ρεδομθά ϑοογαίββ ἴου {γί ἴο βὰν Ὠϊλι.᾽ 
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ὅπως ἂν μὴ οἷός τ᾽ ἦ, καὶ ἰδίᾳ ἐπιβουλεύοντας καὶ δημοσίᾳ εἰς 

᾿ ε “- 

ὁ τοιοῦτος φιλοσοφήσει; 
495 ἀγῶνας καθιστάντας;  ἸΤολλή, ἢ δ᾽ ὅς, ἀνάγκη. "ἔστιν οὖν ὅπως 

Οὐ πάνυ. 
« “ τὰ 8, φΦ ,, Ὁ, »“"» 

ΙΧ. Ὁρᾷς οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι οὐ κακῶς ἐλέγομεν, ὡς ἄρα καὶ 
βγὶ τοῖν, . [Ὶ ΄ ΄, , “ Ε »᾿ -“ Ἂ 

αὐτὰ τὰ τῆς φίλοσοφου φύσεως μέρη, ὅταν ἐν κακῇ τροφῇ γένηται, 
, ᾿Ὶ - - - 

αἴτια τρόπον τινὰ τοῦ ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ ἐπιτηδεύματος, καὶ τὰ 
, “ ’, -“ 

λεγόμενα ἀγαθά, πλοῦτοί τε καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη παρασκευή; 
γάρ, ἀλλ’ ὀρθῶς, ἔφη, ἐλέχθη. 

Οὐ 
Οὗτος δή, εἶπον, ὦ θαυμάσιε, 

Β ὄλεθρός τε καὶ διαφθορὰ τοσαύτη τε' καὶ τοιαύτη τῆς βελτίστης 

φύσεως εἰς τὸ ἄριστον ἐπιτήδευμα, ὀλίγης καὶ ἄλλως γυγνομένης, 
ς ς΄ -“ ΄ 
ὡς ἡμεῖς φαμέν. Ἐν “5 ἢ Ἁ “ :2 “ Ἂν ς Ν ,ὔ 

καὶ ἐκ τούτων δὴ τῶν ἀνδρῶν καὶ οἱ τὰ μέγιστα 
Ν 5 ΄ Ν ῇ, 3 Ν Ἀ ᾽ ᾽ Ἁ ε κακὰ ἐργαζόμενοι τὰς πόλεις γίγνονται καὶ τοὺς ἰδιώτας, καὶ οἱ 

“ ᾽ ΔΙᾺ ΄ ͵ὔ « ἴ, Ν Ν ,ὔ ᾽ Ἂ ’ 

τἀγαθά, οἱ ἂν ταύτῃ τύχωσι ῥυέντες" σμικρὰ δὲ φύσις οὐδὲν μέγα 
,ὔ δ “ Ὁ Ψ: ,ὔ, 

οὐδέποτε οὐδένα οὔτε ἰδιώτην οὔτε πόλιν δρᾷ. ᾿Αληθέστατα, ἢ δ᾽ 

Ο ὃς. 
᾿ κ Ν Ἁ Ὁ 3 ’ Μ ΄ ! ΄ 

Οὗτοι μὲν δὴ οὕτως ἐκπίπτοντες, οἷς μάλιστα ' προσήκει, 
», Ν τ “- ’ὔ ’ ᾽ ᾽ὔ ’ὔ ᾽ Ψ 

ἔρημον καὶ ἀτελῆ φιλοσοφίαν λείποντες αὐτοί τε βίον οὐ προσή- 
“ -“ , “ 

κοντα οὐδ᾽ ἀληθῆ ζῶσιν, τὴν δὲ ὥσπερ ὀρφανὴν ξυγγενῶν ἄλλοι 
5 ΄ 2 Δ δ ,ὔ ΑΥ ἡ 4 “ - ἈΝ Ἁ 

ἐπεισελθόντες ἀνάξιοι ἤσχυνάν τε καὶ ὀνείδη περιῆψαν, οἷα καὶ σὺ 
Ν γ᾽ 7] ᾿Ὶ ᾽ 4 ΄ ς , Ε} ω 6 ᾿ 50 ΄ 

φὴς ὀνειδίζειν τοὺς ὀνειδίζοντας, ὡς οἱ ξυνόντες αὐτῇ οἱ μὲν οὐδενός, 
ΕΣ 

οἱ δὲ πολλοὶ πολλῶν κακῶν ἄξιοί εἰσιν. Καὶ γὰρ οὖν, ἔφη, τά γε 

3. ὁρᾷς Π: ἄρα Α. 

495.Α 3. ἐλέγομεν. 4018 ἢ 
495 ΒἘ 9. εἰς 5Πποι14 Ὀὲ ἴακοη ἢ 

ὄλεθρος απιὰ διαφθορά, 45 ϑοῃπεῖάον ρΡοϊηΐβ 
ουΐ. ΤῊΘΥ ἀγα 5ρο δα “1 γείθγεησε ἴο᾿ 
ΟΥ “[οτ᾽ τῆς Ὀεβί οὗ 411 νοσαϊΐοηβ. Τοννείξ 
ΨΓΟΏΡΊΥ σοπηροίβ εἰς Ί ἢ βελτίστης. 

Ιο φαμέν. 4091.., Β. 
ἐκ τούτων κτλ. οὐγγμῤίίο οῤίϊηεὲ 

25εΐηια. 
οἱ---ἐργαζόμενοι νγαϑ5 ἔτιις οὗὁἩ ΑἸοΙ ἰδ ς5 : 

566 (τοία ΝΠ Ρ. 116 ἀπὰ [1 γϑῖα5. 7): “ἐς. 
Ι τό, 30, 35 ἢ. ἸΙϑοοταΐβϑθ᾽ αἰίθειηρί ἴῃ ἢἰ5 
περὶ ζεύγους ἴο πηαϊκα ουΐ {Παΐ ΑἸοΟΙθΙα 65 
νγα5 ἃ Ὀεπείαοίου ἴο ἢΪ5 οἰΐγ 15 ἃ {π{11|6 ἀπά 
[αῃίαϑίϊς ρευίουιηδησθ. 

12 ῥνέντες κτλ. ΔΊ (Π τηθίδα ρ ΠΟΥ 
οἵ. “85 Ὁ. Ἐὸογ σμικρὰ---δρᾷ 566 410 Ε 7. 

4956 Β--4Ἅ96 α «4 αγιαργεί ὧν Δὲ7 
γίσλέμεί ἰρυόγς, λίοσοῤάγ, αἴοπό ἀπά 
αἰἐδοίαΐε, ἐς γογεεαὶ ἡγεέο α σλαγιεζιεί αὐδίαγισα 
εὐἰτὰ ῥασε φγείογιαέεγς. 716 οὔῥγίμρ οὗ 
ἐλῖς τγιΠπαἰίοτυσεί τεγε1072. ἐξ α δασέαγα ὀγοοιί 
97 σοῤλίξηις. 

4956 14 προσήκει: 50. φιλυσοφία: 

“δῖ ΡῬΠΙ]ΟΒοΡἢΐα σππ νἱγοῖὶηθα ἐπικλήρῳ 
ΠοΠΊρΡαγαῖαγ, πα] 6 πὶ ἴῃ πταῖσμα ἀπ- 
ΘΕΙ͂Ε ῬΓΟΧΊΙΙΉΙ5 οορπδίῖβ δὰ ΡΘΥΠῚ Ἰσβατη δτΐ 
᾿ηϊπποΐατῃ {αἰ (ΘΔ Όαππ}). 866. Μεῖθσ 
τ. Θοῃότηδηη «421. γος. ΡΡ. 614---τη. 

15 ἀτελῆ κτὰ. ἀτελῆ 5 5αἰά ψ] ἢ 
Τοΐδιθποα ἴο ἴπΠ6 Υἱίθβ οἵ τηδυγασθ: οἵ, 
ῬῃΙοβίται. Κλ. Αοῖί. τν 45 ἐπ᾽ ἀτελεῖ 
γάμῳ δῃὰ ὅορῇ. “41:2. 1240 ἵ. τὰ νυμφικὰ] 
τέλη λαχὼν δείλαιος ἔν γ᾽ “Αἰδου δόμοις. 
ΔΊ τε [ΟἹ] οννεά Όγ δέ οἵ. Χ ὅτι ἢ ἀπὰ 
ΟἾΠΕΥ ΘΧΑΠΊΡ]65 φυοίεα Ὀγ Ἡορίου εἷς 2α γέ. 
Ὁ. τῇ: 

ι6 ἀληθῆ ἴ5 π|κε ἀληθῶς ἕῴη ἴῃ 400 Β, 
ἃ Ῥαββϑασα ΘΓ [Π6 δαῖτα Κἰηα οἱ ΔΘ ΓΥ 
15. ει ρ]ογβά. 

17 ἤσχυνάν τε κτὰ. [15 (πε αοτῖϑβέ 
ΘΠΟΙΪα ΟΥ ραβδί Τί 15 υϑια]]ν ἴα κθη ἃ5 
δηοιηΐο, θαϊ Ρ]αίο πᾶν 6 (Πϊπκῖηρ οἱ δῖ5 
ΟῚ {ἰπη65, ἴῃ νυ ο ἢ ῬΏΠ]ΟΘΟρΡἢΥ Παὰ οοιηα 
ἴο 5ῃαπης, δοαιιβα [Π6 ἀηνγουίῃν μαὰ ἀ6- 
δΙεα που. 

σὺ φής. ΟΥ. 489} δῃᾷ 487 0, Ὁ, 

Ιο 

15 



20 λεγόμενα ταῦτα. 

28 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Εἰκότως γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, λεγόμενα. 

[4956 

καθορῶντες 
" » 3 θ 7 ἃ Ν ’ Ἂ, 4 “- 

γὰρ ἄλλοι ἀνθρωπίσκοι κενὴν τὴν χώραν ταύτην γιγνομένην, καλῶν 
5 Ρ “ “ 

δὲ ὀνομάτων καὶ προσχημάτων ἱ μεστήν, ὥσπερ οἱ ἐκ τῶν εἱργμῶν 
ΓῚ Ν ς Ἂς Ε 77 “ ὉΝ - ΕῚ “- “ 

εἰς τὰ ἱερὰ ἀποδιδράσκοντες, ἅσμενοι καὶ οὗτοι ἐκ τῶν τεχνῶν 
5 “ ᾽ Ν " ΔᾺ , » 7. 

ἐκπηδῶσιν εἰς τὴν φιλοσοφίαν, οἱ ἂν κομψότατοι ὄντες τυγχάνωσι 
-“" [4 

25 περὶ τὸ αὑτῶν τεχνίον. ὅμως γὰρ δὴ πρός γε τὰς ἄλλας τέχνας 
“ “ Ἷ, Ἂ Ν » ἣ ͵,ὔ 

καίπερ οὕτω πραττούσης φιλοσοφίας τὸ ἀξίωμα μεγαλοπρεπέσ- 
"4 ἦν Ἀ 3 Ψ “ "ἢ - Ν ΧΝ ᾿Α 

τερον λείπεται, οὗ δὴ ἐφιέμενοι πολλοί, ἀτελεῖς μὲν τὰς φύσεις, 
ς Ν Χ “ “ Ν ον “ τ ΄ Υ͂ 
ὑπὸ δὲ τῶν τεχνῶν τε καὶ δημιουργιῶν ὥσπερ τὰ σώματα λελώ- 

δ Ά Ν 7) « 
βηνται, οὕτω καὶ τὰς ' ψυχὰς ξυγκεκλασμένοι τε καὶ ἀποτεθρυμ- 

΄ ᾿ ν 7, ΄ ἀν ΟΝ » ἌΣ ο 
30 μένοῖι διὰ τας βαναυσίας τυγχανουσιν Ὦ οὐκ αναγκῆ; Καὶ 

495 Ὁ 23 ἐκ τῶν τεχνῶν κτὰ. Τί 
μα5 θεβῆ βυρροβξεά {πᾶξ Ρ]αΐο μᾶ5 ἴῃ νἱενν 
Απεϊβίμεπεβ ἀπ {πὸ Ογηὶς Τ)οσεηδβ, [Π6 
Ἰαιιεγ οὐὁἩ ὑγνουη Δρραγεπί)Υ 5ίαγίβα 11{6 85 ἃ 
το ΠΘυομδηρεῖ (1). Τ,. ΝῚ 2ο)ὴ. Βαῖ {Π6 ἄε- 
βου ρίομ γΠ]Οἢ (Ο]]Ονν5 ΔΡΡΙ165 ἴο Ξορῃ ]δί5 
δῃὰ βορῃϊβίϊςαὶ γῃείοσϊοϊδηβ γαῖ μου [ἤδη ἴο 
της Ογηΐς ῥῃ]οβορηεῖβ. Τα ροεῖ αὐδᾶν 
5δυ5 “115 566 Π15 ἴο Β6 δἰ πηθα δἱ Ῥγοίασουδϑ, 
ὙΠῸ νγᾶβ δὴ οὐ Ἰ ΠΑΥΥ σΟΙΠΕΓΥ Δ Π ἃηα ἃ 
τγοοάουίεγ᾽᾽" (566 (α] 5 Διίοεζ. ΑΔ. Ν 3 
Δ ηα οἴου δι Που (165 οἰϊεα Ὀγ Ετεὶ ᾿μασοί. 
Ῥγοΐ. ῬΡ. 6 64). Ηεπηδπη (Οξεσελ. τε. 579. 
Ῥ. 628) οἰΐε5 Επ μγάδτηιβ απα ΠΙοηγβοάοσιβ 
85 οαβεβ ἴῃ ροϊηΐ (οἴ. 406 Α 7.). ἘδΟἢ οὗ 
1Πε56 βορῃϊβίβ Παα [ουπη εν ἴδισῃς {Π6 ἀτί 
οὗ Πρ!ίίησ τη [1]] ἀυιιουτ (ΖΦ π έλγα. 71 60--- 
272 Β, 273 Ε). ΑΑ5 βρεεοβ- υηρ αηά 
τῃείουίς. σθηοα!ν σγεγα σοππίθα διηοην 
1Π6 αὐίβ, γγε τῇδυ {Π1ηἰς α͵5ο οἵ ᾿ϑοογδίβϑ, 
γῆ Ἰονεᾶ δῦονβε βνεγυίπίησ ἴο 68}} Βϊπη- 
561{ ἃ φιλόσοφος (414, 471 [.). Βαΐ 
ΔΙ ΠοιρῊ {Π656 πα οἴ ΠΟΥ ἘΧΔΙΉΡ]65 ΠΊΔΥ͂ 
ῬὈῈ αποίεα ἴῃ 1Πυβιταϊΐοη οἵ ψῇηαΐ Ρ]αΐο 
Π6ΙΘ βαῦϑ, [πΠ6 ἴοπε οἵ [Π6 ψΠο]6 ραββασα 
5ῃδνν5 ἴῃαἱ Ῥ]αΐο 15 ἀββουι]ηρ ἃ Δ Ά1]1ΔΥ 
ῬΠΘΠοΙηθπΟη οἵ Πῖβ οὐγῇ {ἰπ|65, ὙΨΏΘΗ 
ΟἸανευ απ δπλθϊζίοιι5 γοιηρ' ΤΠ ἢ ὙγΘΥ6 ἴῃ 
16. Παῖς οἵ ἐογϑαϊκίησ {Π6]Γ Παπάϊογα 5 
Δα ἀενοίίηρ [Ππδτηβεῖὶν 65 ἴο “οα]αγα.᾿ Οἵ. 
“Ῥγοΐ. 318Ὲ τὰς γὰρ τέχνας αὐτοὺς πεφευ- 
“ότας ἄκοντας πάλιν αὖ ἄγοντες ἐμβάλ- 
λουσιν εἰς τέχνας (535.. ΗἸρρΙα5 εἰς.), 
λογισμούς τε καὶ ἀστρονομίαν καὶ γεωμε- 
τρίαν καὶ μουσικὴν διδάσκοντες, Δα ΤΩΥ͂ 
δυο ]α ἰη Οἱ. Κευ. ΧΝ Ῥ. 210. 

27 ἐφιέμενοι κτλ. 15. Δη Δηδοο] ΠΟη. 
Τῆς παίαγαὶ ἤονν οἵ {Π6 βεπίθησα 15 ᾿ηΐθυ- 
τυρίεα ὈΥ ἴῃ6 πἡπδϑίίοη ἢ οὐκ ἀνάγκη; 
ΜΠ ΙΟἢ 15 ἱποπᾶθα το οὐΐαϊη Αἀοιπηδηίιιϑ᾽ 
αϑϑεηΐ ἴο τὰς ψυχὰς---τυγχάνουσιν. Οη 

γαβατηϊησ, Ρ]αΐο ᾿πίεγροβαϑ ἃ σοιηρδυίβοῃ, 
Δηα ἴο [Π15 ἴῃ68 σεηῆδγαὶ Ἰάθα ΟΝ Οὐ 5 
1Π6 Ἰορίοδὶ ργβάϊοαίε ἴο πολλοί 15 δοοοιὴ- 
πηιοάαϊεα ἴῃ ποῖ᾽ ἄττα---φ(αῦλα. ΤΕ 5εη- 
ἴξδησα νγαὰβ ἴπι1ι5 ππάεγβίοοα ὈΥ {π6 βάτου 
οὗ φ᾿ ἴου τυγχάνουσιν, ὙΥΏΙΟΝ 566 Πὶ5 ἃ 
ἀν οἡ [Π15 Πθουγ, 15 ἴῃ φ τυγχά- 
νοντες. Βυΐ τυγχάνοντες ψουὰ Ὀεὲ εχ- 
ἘΓΕΠΊΕΪΥ ἱπεϊορσαηΐ : ἂηα Ῥ]αίΐο νυνυυῖε5 
τυγχάνουσιν ἴο σοΥΓΕΒΡΟΠΑ ἴο λελώβηνται. 
Ἐνεη ἴῃ οἴμεὺ οᾶϑε5 ἃ Πηϊίε νεῦῦ ϑοηιθ- 
{ΠΠ|65 ΤΡ] 65 ἃ Ῥδυίοῖρ]6Ὲ ἰπ [Π6 βεοοηά 
οὗ ἴννο οοπίγαβίθα ο]αιβεβ, 6.5. “42. 21 Ε- 
7. ἀπὰ Ὁ. εἼχρ]αἴη {Π6 ραββᾶρα ἴῃ ΠΘΔΙΥ͂ 
1Π6 βαηὴβ ὙὙΑΥ, 85 Ὑ7Ὲ}1 δἋ5 (ἀρραθῃί]γ) 
ΒΟΒΠΕΙἄαΥ δηα (δ! θαι πη. [τ ἰ5 ἴπη- 
ῬΟΒΒΙΡ]Β [ῸΓ ΤΉΔΩΥ ΤαᾶΒΟΠη5 ἰὼ σοπηθοξ 
τυγχάνουσιν νυ ἐφιέμενοι ἀτια 50 ἐβοαρε 
1π6 δηδοο]αίποη. 1 ἰΟΥΠΊΘΙΥ ϑυβρεοίθα 
1ηὴ6 ἰαχί, απ ρυοροβεᾷ -τἀπο:- τυγχά- 
νουσιν (“Τηἶδ5 [Π6 τηδηῖ,᾽ 1.6. [41] ἴο γὶπ [ῃ8 
αἸβε ποίίοη νυ ῃϊοἢ {Πα Ὺ σονεῖ). Αποίπεγ 
5ο] ατΊοη τη]ρῃς ΠΕ ἴο Ρ]αςα {Π6 ἰγοι ]εβοτηθ 
τυγχάνουσιν «ἴίεΥ πολλοί, Βεΐ πε 6 
σἤδηρθ 15 ἰῇ ΔηΥ ἄδρυθα ργοθΑΌ]6; δηά ἴἰ 
15 θείου ἴο δοηιίθβοα ἴῃ {ΠῸ σοδάϊηρ οὗ ἴΠ8 
Μ55. Ρ]αΐο᾽β ἀπδοοαίῃα ἀγα ἃ ἀθνίοα ἴοσ 
᾿ταραγίησ {6 Δ η4 γϑα]ν ἴο 15 ἀϊδ] οριιθϑ8. 
ΑΞ σαγεῖα] {ταηβίδίίοη 5ῃου]α ρΡργεβϑεῖνα 
{Ππεπὰ 8]]. 
495 Ἑ 29. ἀποτεθρυμμένοι : [Π|, 

Ῥγοκοη οὔἵ᾽ 1.6. “{τιποαΐθα,᾽ “πηαϊπηδά.᾽ 
ὙἼΤΠῈ νου 15 τάγθ, δηα ἀρραυθης]ν υϑρᾶ 
ΟἾΪΥ Πεῖα ΡΥ Ρ]αίο. ϑομηριθγ {Ππ|5 ὃχ- 
ῬΙαῖηβ. [Π6 ῬΥΘροβιοη : “ΠΌΤ Δ ΠΪΠῚΪ5 
4παθὶ δὐθου θα οδοιπλῖηα ἀείταοία εἴ 
νὶγε5 δᾶ βηϊζθηά πὶ πϑοθϑβασίδθ ἀ6Ὀ]Π1ἰαΐαα 
βαηΐ." Αοιηραγίβδοη οἵ 7 εαθί. 173. Α 
πολλὰ κάμπτονται καὶ συγκλῶνται «πὰ 
Ῥγοΐ. 325 Ὁ ὥσπερ ξύλον διαστρεφόμενον 
καὶ καμπτόμενον εὐθύνουσιν ἀπειλαῖς καὶ 



496 ΑἹ] 

μάλα, ἔφη. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς 29 

Δοκεῖς οὖν τι, ἦν δ᾽ ἐγώ, διαφέρειν αὐτοὺς ἰδεῖν 
ἀργύριον κτησαμένου χαλκέως φαλακροῦ καὶ σμικροῦ, νεωστὶ μὲν 
» “ “ 2 ’,ὔ Ν Ἷ Ν . , 

ἐκ δεσμῶν λελυμένου, ἐν βαλανείῳ δὲ λελουμένου, νεουργὸν ἱμάτιον 
’ ,ὔ Ἅ “ 

ἔχοντος, ὡς νυμφίου παρεσκευασμένου, διὰ πενίαν καὶ ἐρημίαν τοῦ 

[06 δεσπότου τὴν θυγατέρα μέλλοντος γαμεῖν; 

διαφέρει. 
φαῦλα; ἹἸΠολλὴ ἀνάγκη. 

πληγαῖς τηαῖκεβ ἰἴξ ποῖ ὑπ] 1 ὶγ {παΐ 1Π6 
ΤΩΘΙΔΡΠΟΥ 15 85 ΘΟ ποι δεὺ βαρροβαθ. Οἡ 
16 τοχ μήλίϊὲ ἀποτεθρυωμένοι (ἴπ {ῃ6 
ΤηΔΥρη οὗ ΕἾΟΥ. Α) 5εῈα. υμηκεη οα 
Τιμπηαθιβ Ζέχ. 5.ν. Τιπηδειιβ βθειὴβ ἴο 
Βανε ἰουπά 11 ἴῃ ἢϊ5 ἰεχὶ οἵ {πε δ εῤεὀ,Ζε. 

39 ϑιὰ τὰς βαναυσίας. (, Χεη, 
Οεε. 4. 2 αἵ γε βαναυσικαὶ καλούμεναι (56. 
τέχναι)---καταλυμαίνονται---τὰ σώματα τῶν 
τε ἐργαζομένων καὶ τῶν ἐπιμελομένων, 
ἀναγκάζουσαι καθῆσθαι καὶ σκιατραφεῖ- 
σθαι, ἔνιαι δὲ καὶ πρὸς πῦρ ἡμερεύειν. τῶν 
δὲ σωμάτων θηλυνομένων καὶ αἱ ψυχαὶ 

πολὺ ἀρρωστότεραι γίγνονται. Τί ἴ5. Ῥτο- 
ῬΔΑΌΙ6 {μαὶ βαναυσία νγᾶὰ5. ““ΡΥΓΊΑΥΥ ἃ 
ΤῊ] αΥῪ σοπῃοδρίϊοη, ἀερεπάθης [ῸΥ [15 
οΥσίη οα ἴπΠ6 οὈνίουβ δος ἰῃαΐ οετγίδϊη 
τοί 65 οὗ 116 πα {Π6 βχεγοῖβε οἵ σεγίαϊῃ 
ἰγταάθς ἀἰϊβαια!ν οη ΡῬγοόννεββ ἴῃ {Π6 
ΠΕ] (ατεεηϊάρε Οζ. (ογιδί. δἴέσίον Ρ. 22») 
ααοίίησ ἴῃ ϑιρροτί Ηὰαΐ. πὸ τό5---τ67). 
“Θϑαάβῃίασυ ἂπὰ ΙΓ ΠΙ-ἀΟΟΥ ἃγίβ,᾽᾽ βαγ5 
Βαοοη (αποίεα ὈῪ Νενπηαη ΖοδἼες οὗ 
«Ἵγιείοίδ 1 Ῥ. 1ο5), “πᾶνε ἴῃ {πε 1. παΐμγα 
ἃ σοπίγαγ θυ ἴο ἃ μλ]Π]τὰγῪ αἰβροβι(ίοη., ἢ 
Ιῃ ῥτδοίϊοα [6 θυ πὶ 15 ἔγεεὶν δρρ]ὶβα ὈῪ 
{ῃς υυχίειβ οὗ {Π6 Ῥεϑδὲ ρευὶοά ἴο βὌνϑῖν 
ΚΙηα οἵ τῃθομδηῖοαὶ οὐ 11Π1||06γὰ] Ια ΠΟῸΣ ΟΥ̓ 
Ῥαγϑαϊξ. Αὐἱβίοι!α ἀβῆπεβ βαναυσία ἴῃ 
ἴμεβε ψογάβ: βάναυσον δ᾽ ἔργον εἶναι δεῖ 
τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ 
μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς 
πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργά- 
ζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν 
Ψυχὴν ἢ τὴν διάνοιαν (οἱ. Θ 2. 1337Ὁ 
8 1). 866 αἷϑο ὙΝΒΙΡΙον σα. Οἰἱέρ. Ῥρ. 
42 ΗΠ. απ Νενιηδη ].6, ΡΡ. 104---158- 
Τῆς δποϊθηϊβ πη ϑίν ἀεγνεὰ τῃς ψογὰ 
γτοῖὴ βαῦνος “ἃ [αγηασεθ᾽ ἀπα αὔω, “'αἰιαϑὶ 
βάναυσος «υἱ οαταϊπαθι δοσθηαῖ ἢ (516- 
ΡΒδπιι5- Ηαβα 7Ζἅες. 5.ν.). [Ι͂η νῖϑνν οὗ {π6 
Βοροιίίαηῃ βανάΞιγυνή ἀπὰ βανῆκας" γυναῖκας 
Βοιωτοί ἴῃ ΗΓ Ἔσο τι5, 1 πᾶνε σοη]θοϊιγοα ἴῃ 
Οἱ. Κευ. ντι Ρ. 112 ἴπΠαΐ βάναυσος, νν}ῖο ἢ 
ἄοεβ5 ποῖ Ἰοοῖς πκῸ δὴ Αἰτὶς ννογὰ, αν 6 
σοηηδοίοα ἢ βανά. Τῇ 50, {πὸ ννοτὰ 
ῬΕΙηαρ5. οὐρίπα!]ν τηραηΐ “ εβεμλϊπαίς ̓  

Οὐ | πάνυ, ἔφη, 
ἊΣ Γ Φ ΒΡ ΠΝ, “Ὁ Ἁ ᾿ς ᾽ 460 Ἁ Ποῖ ἄττα οὖν εἰκὸς γεννᾶν τοὺς τοιούτους; οὐ νόθα καὶ 

᾿ 

Τί δέ; τοὺς ἀναξίους παιδεύσεως, 

“ὉΠ ΔηΪγ᾽ : οἷ, θηλυνομένων ἴῃ [πΠ6 εχ- 
ἰγαοΐ υοίεα ἤῸΠ)] Χεπορποη. [π᾿ ΔΗΥ͂ 
(56, ποννενϑῖ, (ῃ8 δποῖθηξ εἰγτπο]οσῪ σα 
Βαγαὶγ Ὀ6 τὶρῃΐ. 

31 δοκεῖς οὖν τι κτλ. [Ι͂π {πΠ6 “1118 
Ῥα]ὰ {ἰπ]ςου᾿ βανεσαὶ οὐ! 5 πανα τεσοσηϊβϑα 
Ἰϑβοογαίεβ : 566 ἴῸΓ δχδιῆρὶα Τεὶστ 16 Υ 
411. δελα. 1 Ρ. τοῦ δπᾷ [δοβοπ᾿β υίϊο]β 
Οἢ πε ϑορῃιβίβ ἴῃ {π6ὸ ἔπε, 8γ11. ἐκ 
δεσμῶν λελυμέν ου---ἐν βαλανείῳ δὲ λε- 
λουμένου 5 Δῃ Δαπλγα Ὁ ]6. δχϑιηρὶα οὗ 
τῃείουϊοαὶ παρομοίωσις, πα 54 {|γ1565 τη 6 
{πο κ οὗ βίγ]α ἴογ νυ ῃῖοἢ ᾿ϑοογαίεβ ννὰϑ 
ποίοτίουβ. Βυΐς 411 [πμ6 ϑβορῃίβιϊσαὶ 
τπεϊογοἰδηβ οὗ {ῃ6 βοῇοοὶ οἵ (οἴρίας 
αἰδοίςα τηδγείγϊοϊοιιβ οὐπμαπιεηΐβ οἵ {1115 
Κιπά (Ξεα Ηὰὺρ οἡ δγηεῤ. 1904 Εὶ Ε΄. απὰ 
ΕβΡΘ αν Οορεβ λείογις ὁ Αἰ γέσιοζίς 
1Π ΡΡ- 105, 1ο6), 4η4 ῬΙαΐο᾽ 5 5ῃαί(5. ἂὐξ 
ποΐ Ιϑνβ]]εα αἱ ᾿βοογαΐθϑ αοπθ. Α'5 ὑϑιδὶ, 
Π8 ἱπαϊν πα ]}1565. ἰμ6 ἰγρε, δπᾶ ἰξ {πα 
ΤΕΒΕ]δηΐ ΡΟ γΈΘΒ ΠῚ Ὁ]65 ᾿βοογαΐθβ, 50 
το (Π6 ψγοῦβα ἴοὺσ πη. Ρ]αΐο ννουά 
ποῖ θὲ βουυ (οἴ. Φμίλγα. 305 ἢ., ψ ἢ 
ΘΡΕΠΡΟ] 5 2 7. 14. «δὶ. ΡΡ. 36---.οΟἹ, ἀπὰ 
ἀου11655 ἱπίθηαθα ἢἰ5 τθαάθυβ ἴο {ΠῚΠΚ οἵ 
Ιβοογαίςβ, 8ἃ5 {πθὺ σδγίδ! ἸΥ νγουα, 8688 
4150 οἡ 498 Ε. 

32 ἀργύριον κτλ. (Γ, Οταίίη. «δεγέλ. 
2 Μείπεϊε ἀνδρῶν νεοπλουτοπονήρων ] 
αἰσχρῶν. 

φαλακροῦ καὶ σμικροῦ. ας [5ο- 
ογαΐθϑ θα] δῃμὰ βῃογτι ὶ ΤΠ; Ὀιιβί οἵ ῃϊπὶ 
ἴῃ 16 ΨΠ1Π1ὰ ΑἸΡΑΠΙ 15 ποΐ Ῥαϊά, απὰ 
ἴδ νου Ὀ6. ῥτεββϑίηρ [πΠ6 Ῥειβοηδ ΠΥ ἴο 
[ῃ6. νεῖρὲ οἱ δρβυγαϊυ ἴὸ ἴακα {πθϑα 
ὙγΟΥ5 50 5θ οι βγ. Τὴ Ρονει (πενίαν 
εἴς.) αῃὰ Ἰομοιϊηθθ ἴα οὗ οουχθα ἴΠ6 
ἀαιρηςογ᾽5 (οἷ. 405 Ο ἔρημον καὶ ἀτελῇ 
φιλοσοφίαν λείποντες), ποΐ ΠαΙ (αἰ Π6τ᾽ 5, 
85 1). δῃᾷ Ψ. βιιρροβθ. [}ἢ οἴμεσ ννοχά5 
τοῦ δεσπότου ὈδΙοηρθ ΟὨΪΥ ἴο τὴν θυγα- 
τέρα. 
496. 2 διαφέρει. ὅες. οὐ 4840. 

Ηεγννογάρθη οἹθοίβ [6 υνοσά, αὐἱΐς ηβρά- 
6551}, ἃ5 5118], 
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ὅταν αὐτῇ πλησιάζοντες ὁμιλῶσι μὴ κατ᾽ ἀξίαν, ποῖ ἄττα φῶμεν 
Ὁ , ἣν , ““ 

ς γεννᾶν διανοήματά τε καὶ δόξας; ἄρ᾽ οὐχ ὡς ἀληθῶς προσήκοντα 
2 “ Α δ ϑ9ῸΧ , 5» Χ , » -“ 

ἀκοῦσαι σοφίσματα καὶ οὐδὲν γνήσιον οὐδὲ φρονήσεως ἀληθινῆς 

ἐχόμενον; 
-“ Ἂ ᾿ » 

Παντελῶς μὲν οὖν, ἔφη. 

Χ. Πάνσμικρον δή τι, ἔφην ἐγώ, ὦ ᾿Αδείμαντε, λείπεται τῶν 

κατ᾽ ' ἀξίαν ὁμιλούντων φιλοσοφίᾳ, ἤ που ὑπὸ φυγῆς καταληφθὲν 

γενναῖον καὶ εὖ τεθραμμένον ἦθος, ἀπορίᾳ τῶν διαφθερούντων κατὰ 

φύσιν μεῖναν ἐπ᾽ αὐτῇ, ἢ ἐν σμικρᾷ πόλει ὅταν μεγάλη ψυχὴ φυῇ 

6. φρονήσεως Αϑι: φρονήσεως ἄξιον ΑΞ φ: φρονήσεως ἄξιον ὡς Π, 
8. ἔφην Π: ἔφη ἣν δ᾽ Δ. 

4 ποῖ᾽ ἄττα-- δόξας. (Οἵ. δ'ννι. 210 Ὁ 
πολλοὺς καὶ καλοὺς λόγους καὶ μεγαλο- 
πρεπεῖς τίκτῃ καὶ διανοήματα ἐν φιλοσοφίᾳ 
ἀφθόνῳ. τίκτειν οΥ γεννᾶν ἐν 15 [Π6 πιϑι18] 
ἘΧρυεβϑίοῃ ἕου Ὀεσείηρ οἢ ΟΥ̓ οὰΐ οὗ: οἵ. 
τόκος ἐν καλῷ «δγηεῤ. “οὔ Β. 

5. προσήκοντα κτλ. : “ἀεδογνίηρ ἴο θῈ 
οΔ]ΠΠ16 ἃ Ξορ ἰβπιβ.᾽ ὙΤῈς [Ἀ]]αοἰεβ ἴῃ ἴΠ6 
Επλγαφηις ἀγα οᾶβε5 ἴῃ ροϊηΐ : οἷ, 
405 Ὁ γι. ὙΝΊ φρονήσεως ἀληθινῆς ἐχό- 
μένον οἴ. Ζιΐλγνα. 306 Ὁ. ἄξιον, ννῃϊο ἢ 
οοσιῖϑ ἴῃ ΔΑ αἴζεν φρονήσεως, ἰ5 ῬΥΟΌΔΌΪΥ, 
α5 Οομθεῖ βῃρροβεά, ἃ πηαυρηαὶ ποῖ ἀϊγθοῖ- 
ἴησ αἰτεπίϊοη ἴο {Π|5 νἱρούοιβ απα ΒΙΘΉΪΥ 
εἰαϊιοταϊεα ραββαρα: οἵ. 504 Εὶ 7. ΔΠ4 566 
1ηε οατίουϑβ ἀεβουιρίίοη Ὀγ Πιοσθη85 Γ8ογ- 
τας (ΠῚ ὅ5 ἢ) οἵ ἴῃς αἰεγθης σημεῖα ὈΥ͂ 
ΜΠ ἢ 1 νναβ οὐιβίουηαυν ἴο ἄγανν αἰζθπίϊοη 
ἴο ποίθιυνουι ν οὐ ἀἰῆσυ]ε Ῥ]ασθ5 ἴῃ {Π6 
ἰοχὶ οἵ ΡΙαῖΐο. ϑοιῃπεί δου αἀπὰ Τονγεῖξ οδῃ 
Βαγάϊγ Ὧδ τῖρμξ ἴπ τειαϊπίηρ 1ῃ6 ψοτά. 
ΘιΘΡμαπβ᾽ οοπ]δοίιταε οὐδὲ ἄξιον οὐδὲ 
φρονήσεως ἀληθινῆς 15. ανν]κυναγα πα ποῖ 
ἸΠκεῖν ἴο 6 οογίθοῖ. (ΠΡ 611] ΠΕΔΙΥ 
ςσοπ]θοΐατεβ ἀξίως, αὶ (ΟΡ 5. βοϊπιίοη, 
νϊοἢ Αϑι ογεβῃδάοννεα, 15 ποσα ῥΓΤῸ- 
ῬΑὈ]8. 
496 α- -497Δ 716 γέτυ τυῖο, 7)072 

σαγίοιες γεαδογῖς, γεηιαῖγ γαϊίλγεί 19 ῥἠτίο- 
σοῤἧν, τυϊίλάγατυ 2ονε ῥοί σαί 76. 8.7 
σὸ εἰρίγιρ, ἐλ4») ἀέοῤ ἐλοριεδείοος τεγ5ῥοήίθα 
ον ἐλε τυογἰα΄---γ10 τιεαγε ἀφ᾿ θϑεηδ7ιί, γεΐ 
μοί ἐλε ργεαίεσί. 770. ἐλὲν νριδοέ τοί ἃ 
εὐ») 1» ιογιπυραϊ αὐῥ᾽οῤγίαίε ἐο ἐπόνει, ἐλεν 
τοἱ ὶ ἐποριδοίοσες αἰξαϊγι α ἰαγ,ρ67, ογοτοίλ, ας 
τὐεὶ] ας 2γοῦυε ἐλ σαὐΐριιγς οΥ ἐλε2γ, ἐοτε717}. 
496 Β 9. ὑπὸ φυγῆς καταληφθέν: 

“ατγοβίβα ὈΥ δχὶϊα, 50 ἂἃ5 ποῖ ἐκπεσεῖν ἐκ 
τοῦ ἐπιτηδεύματος (405 ΑἹ: οἷ. κατασχεῖν 
Ὀεῖονν. ϑια]Π] ρα ηλ 5 οχρίδηδίϊοη. “ οὐ Υ- 
ταῖςθα Ὀγ Ἔχις, ᾽ν ἢ Τ). ἀπ Ν᾽. ἀρΡΡαγΘΕΥ 
ἀοοορῖ, 15 π τὴν ααστηθηῖ ντοηρ. ΤΠετεδά- 
ἴῃς καταλειφθέν (Φ ἀπ 5Ἔν 6 γα] οἴ μο. Μ58, 

ζΟ]]οννεα Ὁ Αβὶ απ οὔβ οὐ ἔννο οἵποὺῦ 
5ΟΠΟ]ΔΥ5)15 1655 χρυ βϑῖνα Δ Πα Ρ᾽ οἰ αγθβαιῖο, 
1ΠοὰΡἢ ἴξ σῖνεβ ἃ [αἸγ 56 η568 1{ Ἰπτουρτθιβα ἃ5 
καταλειφθὲν τῇ φιλοσοφίᾳ. Νὴ Ηειβαε᾽5 
οοπ]δοΐαγτε ἀπὸ φυγῆς καταλειφθέν ννου]ά 
(5 ϑο;ῃπει θυ οὔϑευν 5) πηθδῃ “ἴΠποβα ΨῈΟ 
βαγννεά αἴζευ δαὶ !θ᾽ ἀπά ἰ5 ΠΟῪ ἱπαά- 
τηϊβϑὶ 16, ἃ5 γνῈ}} δ5 ἀπὸ φυγῆς καταληφθέν 
(. ἀεθαιτεὰ ἔτομι Ἔχὶ]ε᾽), ψβῖοῃ Ἡ ουυνεγάθῃ 
ῬΙΌΡΟΞΕΒ, ᾿πβθυϊηρ αἶβο ἤ αἴϊεγ ἦθος. ἘΠα5 
ῬΙαΐο ΔΗΥ 5ρβοῖΐαὶ ἰπβίδποεβ ἴῃ νῖδν ἢ 
Θιοίηματὶ (2 1γρίζείγιρ Ὁ. 208) {πῖπκ5 οὗ 
Απαχαρούαβ, ἀπά δνθὴ οὗ Ρ]αΐο Ἀϊπιβε]ῇ. 
Βαϊ ἴἰ σαπποΐ Ὀ6 βαϊά {παὶ εἰ ποὺ οἵ {πθπὰ 
νναβ βανεᾶ Ὀγ δχὶ]ὶα ΠΌπι ἀδβογίϊησ ΡΏΠ]ο- 
ΒΟΡΥ, δηᾷᾶ ῬΙδίο νγὰβ Παγά]ῃν εχι]εά, Ἔνθ 
ταθία ρου αν βρθακίησ. Κύόμη (2 (2. 
ῬΡ- 117, 384) ἄφοϊαταβ ἔοσ Χθπορῆοη. 1ὲ 
5 ΠοΥΘΥΟΥ ποῦ ἴμαη ἀοιθία!, ανθῃ 
αἰζευ Βοβοῖς ἢ 5 αἰΐθηιρί ἴο ονουίῃτουν ἴῃ 6 
{ται τοπ ἀθοῦΐ πη τ] μα ]Π]1Π8655 δίνῃ 
ΧοθόΡμοη δπᾶ Ρ]αΐο (226 εἱγιεφξαία φηαηΣ 
}Ι. «. Χε71. ἐχογοιῖδσο 7. γέ27, 1811), ΠΕ Ί ΠΕ Υ 
Ῥ]αΐο ννου]Ἱὰ πᾶνε ροπα ουϊ οὗ Πἷβ γᾶν ἴο 
ῬΑΥ ἃ σοιῃρ]πιθηΐ ἴο᾽ Πἰ5. (Θ]]ονν- ἀἸβοῖρ] 6. 
δ Ρ]αἴο Ὀὲ (πἰηκίηρ οὗ πὶ {παπᾶ Το ὃ 
Τ[ 50, {π|5 ραββᾶσα παϑί πᾶνε Ὀθθη νυ (6 ἢ 
ἴῃ οὐ δἰϊεσ. 367 Β.0,., ἴπ6 γϑασ οἵ Τ)10᾽5 
ῬαΠΙΒῃπηθπὶ ἔγοιη ϑυγᾶοαβθ Ἃ Ρεβίβομαὶ 
γοίθυθμοα ἰβ βαϑὶ]ν σοι ἰηθα ἢ {(Π8 
ἀεβουιρίίοη οἵ ἃ οἰαββ, δπᾶ δ {τρυΐα ἴο 
ϊο ψουὰ ῬῈ νεῖν Ρ]θαβίησ μεσ. 1 
μανα Ἰαΐθὶν ουπᾶ [μ6 βαῖῆθ οοη]θοΐαγα 
ἴῃ ΤΠοπιαβ αταν 5 ποίεβ οἡ {π8 Δ᾽ εῤμόέϊε. 
3ε6 αἷϑο Ζρηέγοι. ὃ 4 δῃᾷ (ἰοῦ. Ρ]αΐο᾽ 5 
σοπποχίοη ν ἢ 1910) ατοῖς Χ ΡρΡ. 332 ἢ. 
566 αΪ50 400 Β 72). 

[1 ὅταν κτὰ. ὙΠΕΙΕ 5 ΠῸ τθᾶβοῃ ἴο 
ΞΌΡΡοβα (τ 6.5. Βιθίηματε 2 ἐγ ο ζει" 
Ρ. 208) μαι ῬΙαίο τηϑᾶὴβ πο 65. οὗ 
Μερατα. Πυδοὶ 5 ἰδ ἃ βορὰ ἰηβίδηςε, 
Αἰτπουρ ἢ ἘΡΒΘβι5. νγὰβ ΒαΥΪΥ 4 σμικρὰ 
πόλις. 
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πὶ, κα “ . “ , ς ’ Ἁ Κ Ἁ ) Ψ 

καὶ ἀτιμάσασα τὰ τῆς πόλεως ὑπερίδῃ" βραχὺ δέ πού τι καὶ ἀπ' 
Ἁ Ἃ ΝΜ 

ἄλλης τέχνης δικαίως ἀτιμάσαν εὐφυὲς ἐπ᾽ αὐτὴν ἂν ἔλθοι. εἴη 
-“ ΄ ’ Ν -“ 

δ᾽ ἂν καὶ ὁ τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου Θεάγους χαλινὸς οἷος κατασχεῖν" 
Ν εὖ , Ν Ν ΜΝ , 4 Ἀ Ν Ι ᾽ 

καὶ γὰρ Θεάγει τὰ μὲν ἄλλα πάντα παρεσκεύασται πρὸς τὸ ᾿ εκ- 
“-“ Χ -“ “ » ’ὔ 

πεσεῖν φιλοσοφίας, ἡ δὲ τοῦ σώματος νοσοτροφία ἀπείργουσα 
-“ “-“ Ν “ Ε] Μ Α͂ 

αὐτὸν τῶν πολιτικῶν κατέχει. τὸ δ᾽ ἡμέτερον οὐκ ἄξιον λέγειν, 
-- κι , ἮΝ Ὰ ͵ ΄, " τ ἿΣ κ χὰ. Ἰν θ 

τὸ δαιμόνιον σημεῖον" ἢ γάρ πού τινι ἄλλῳ ἢ οὐδενὶ τῶν ἔἐμππροσθεν 
“-“ , , 

γέγονεν. καὶ τούτων δὴ τῶν ὀλίγων οἱ γενόμενοι καὶ γευσάμενοι 
᾿ ἊΣ κ κ ς “ - 5 ἢ 

ὡς ἡδὺ καὶ μακάριον τὸ κτῆμα, καὶ τῶν πολλῶν αὖ ἱκανῶς ἰδόντες 

τὴν μανίαν, καὶ ὅτι οὐδεὶς οὐδὲν ὑγιὲς ὡς ἔπος εἰπεῖν περὶ τὰ τῶν 
, ΄ ΣῸ9 "ν᾽ .“-;’ θ᾽ “ 35... 9εΑΝ Ἀ 

πόλεων πράττει, οὐδ᾽ ἔστι ξύμμαχος, μεθ᾽ ὅτου τις ἰὼν ἐπὶ ᾿ τὴν 
.- ’ , , Ψ. ἌΣ Ξ-᾿ Ὅο 5 ΄ »Μ 

τῷ δικαίῳ βοήθειαν σῴξοιτ᾽ ἄν, ἀλλ’ ὥσπερ εἰς θηρία ἄνθρωπος 

13. ἂν ἔλθοι Π: ἀνέλθοι Α. 

12 βραχὺ δέ πού τι κτλ. ϑοιηε Πᾶνα 
ἐπουσῃῆς οἱ Ῥμαεάο οἵ ΕἸ15, ἀπᾶ ϑ:μῆοπ 
[86 ΑἸμοηΐδη, Ὀοΐῃ οὗ ποτα ὑγεσα ππετα- 
θεῖ5 οὗ [π6 ϑοογαδίϊς οἴτοῖς (ϑτεϊημασί ].ς. 
Ρ. 2ο8). ΤῊε Ιαἴξεσ {(σῆοβα νευν δχϊβίεποα 
ἢα5 Ὀδεῃ ἀεδηϊθα ὈΥ͂ βοιηε τεοθηΐ οὐἹ165, 
θυϊ--α ΗἰτγΖζοὶ 292γ “ιαίορ ῬΡ. το ἢ. 
Ξῃενγβ-τοῦ ΠΟΠΥ ᾿ἰηδάεαμπαϊε στοιπαϑ5) 
τα Οποα ἃ βῃοθιηακοσ (Π). ἴ.. ΠῚ 122). 
Ὗγε τηᾶῦ αἰϑο ἴῃ βοιὴξ τεβϑρεοῖβ σοηραῦα 
τῆς δυοῃϊτεοι- ΡΒ] Οβορμεσ Ηἱρροάδτηςμβ 
οἵ ΜΙιείαβ: 566 ϑυβθιῃ! δηὰ Ηἰοκϑ᾽ 
ῬΟΙΙἶες Ὁ ΑἸγίδίοιϊδ 1 ΡῬΡ. 331:1--334. 
ΖΕΙ]οΙ' ΠῚ 1, Ρ- 5272. 1 1δῖηκς Ρ]αΐο 
τᾶν ανε δὰ ϑοογαίεβ Ὠϊτηβε]ῇ ἴῃ νἱδιν, 
ὌΝ 1ῃ6 δαιμόνιον σημεῖον δοσοιηΐβ ἴΟΥ 
111. 

14 Θεάγους. (ἢ. “42. 33 Ἑ, σγῇετε 
τ 15 πηρδα πα ὙΠεασεβ ἀϊεὰ Ὀείοσα 
Θοογαΐῖθβ. Τῆε ἰπραυΐε νυ ἢ Ρ]αῖο ρᾶγϑ5 
ἴο ἢΐβ5 ΠΙΘΠΊΟΥΥ 15 41} ἴῃ6 τηοτσα τουοῃϊησ 
Ῥεσαυξε ατεεκ ᾿ἰτεγαΐαγε ἴοο βεϊάοτιῃ τα- 
ξορηΐϑεβ ἴΠαΐ Ρη γϑῖσαὶ γα κπεβ5 τᾶν Ὀ6 
φοι ἱπεα ν 1 πηεηΐαὶ ἀπα τηοσα] Ξίγεησίῃ: 
566 ΠΙ 4οὅ σα ». Ρ]αἴατοῃ (εἷς ἐτεξγαία ΣαΊ:. 
ῥ᾽αδεεῤία τη6 σ, ηυοϊεά Ὀγ ϑ:14]1 0.1) 
τειηατκ καὶ γὰρ φιλοσοφεῖν ἀρρωστίαι 
πολλοὺς παρέχουσι---ἃ ΤΟΙ] ἴβοαησ 6, ΡΘΓ- 
Βαρϑ5, οἵ Ρ]αῖο. 
496 σ 18 τὸ δαιμόνιον σημεῖον. 

ϑοογαΐεβ τεραγάθα ἢϊ5 αἰνὶπε δίρῃ ἃ5 ἃ 
ΒΡεοαὶ 1 ποῖ υὑπίαφαε τενοϊδίίοη ἴτο πὶ 
Οοά, νιουΐξ συ θπηϊτησ 1 ἴο ἔστ ΠῸΓ 
ΔΠΔΙνβῖβθΌ Α5 ἤεῖθ, 50 'ἴπ “42. 31 "Ὁ, ἴΐ 
15 115 ννβῖο ἢ ἰογθἀς. Ὠἷπὶ ἴο δπίθῦ ἡ 
Ῥοϊτςαὶ Π|π (τοῦτ᾽ ἔστιν ὅ μοι ἐναντιοῦται 
τὰ πολιτικὰ πράττειν). ΜΥ͂αΐ 1Π6 Ρῇεπο- 
ΤΏΕΠΟΙ ΓΕΔΙΥ τγᾶ5, 15 ἃ 4υδϑίϊομ υνὨϊο ἢ 

ἀϊθεγεπὶ υυυϊτευβ πᾶνε δηβυγεγεα ἀγα μεὶυ, 
δοοοταϊηνρ ἴο {πεῖν ἀϊεγεηΐ ροϊηΐβ οὗ νἱενν: 
586ε ΖΕ! ]αυἢ 111 ΡΡ. 73-τ-1:. ΤΠ βυδ]εοὶ 
15 ἰτεαϊϑα ψ ἢ στεαῖ ἤι]πα6β5 'π ΚἸΡΡΟΙ Πρ’ 5 
,δεγαΐί. «δ{ϊεί. ΤΠ ΡΡ. 1 Ε΄. ἀπ 'ἰπ Κ1446}}}5 
εὐϊίοη οὗ [με “42οΐοργ ΡΡ. τορ---"17. τῶν 
ἔμπροσθεν γέγονε ἀοε5 ποῖ ἀξηΥ [Παΐ 5Ό ΘΗ 
ἃ 56 ΤηΔΥ ὈῈ νουποῃβαίεα ἴο οἴμεδιβ ἴῃ 
πε διΐαγαε. ϑερπειάεσ σοπ]εοίαγες {παῖ 
ΡΙαίο δἀάεά {15 ᾿ἰπϊδίίοη τυ ἢ ἃ νἱεν 
ἴο Βμη56 1 --ὴ ὈΠΙΚΕΙῪ Ξαρροβίτομ, 8]- 
1πουσ πὸ ἄουθι (μ6 ργεβθηΐ ραββαϑε ἰβ5 
ἴῃ βοῦγα πηδάϑαγο ἱπἰεπά δὰ δ5 ἃ ἀείεποε οὗ 
Ῥ]αῖοβ αρβίεηζίοη ἔγοπὶ ΡΟ] ἰοα] Πξδ : οἕ. 
406 2. 
ἢ γάρ που κτλ. (ὈΡεΐῖ «πὰ Ηετ- 

Μεγάθξη τεϊεοὶ ἄλλῳ, Ὀεοαυῦβα ἤ τις ἢ 
οὐδείς ἰ5 ἴΠ6 τερΌ ΑΓ Ρῆγαβα: οἷ. 42. 178 
απᾶ Ηάϊ. Π| 140. Βαΐ [Πς Ξβεραγδίίοη οὗ 
ἤ ἴτομι τινι τα καβ ἄλλῳ ἀεβίγα]α ἴο μ6ὶρ 
ουξ {πε τηδδηϊηρ οὗ τισι, αηὰ ἴο ἄλλῳ ἴῃ 
[561 τπϑτα σδηποΐῖ ΡΟΒΒΙΟΙΥ ὈῈ ΔηΥ ΟὈ- 
)εοεξίοη. 

19 τούτων---γενόμενοι : “ἴΠο56 ΨῈΟ 
ανε Ὀεοοῦῆβ πηϑηρεῖβ οἵ {Π15 51Π18]]} 
Ὀαηά.᾽ . δπὰά Ὁ. αιοίε δῃ Ὄχϑοῖ ρϑγβ}]6ὶ 
ἤομὰ Τὰς. ΠΠ 56. 6 ὧν ἡμεῖς γενόμενοι : 
οἵ. αἶδο βιρσα 11 36ο ἃ, λαδά. ὅρ Ὁ, 
}Ῥαγῶι. τ2ῦ Ὁ (τὸν τῶν τριάκοντα γενό- 
μενον) αῃὰ ᾿ατῦς 754 Ὁ. γευόμενοι ἰ5 ἰουπὰ 
ἴῃ 50Πὴ6 ᾿ἰηίευιοῦ Μ55, αηὰ νγὰβ δοοερίεα 
11 ϑομπηείάθσ, ψγηοῸ ταοϑίογθα [ἢ6 ἵπι8 
τεδάϊησ. 1ε ΠΟ] ἀρβϑασγαὶ]ν σοπ]εβοίαγεβ 
ἑλόμενοι. 

21 ὥς ἔπος εἰπεῖν. ὅ566 ΟἿ Ἷ 341 Β. 
496 "Ὁ 213 τῷ δικαίῳ νγὰ5 τεξιογεὰ 

ΒΥ ϑομπείάεδυ ἰηξίθδα οἱ τῶν δικαίων, οἢ 
1ῃ6 5016 δυϊπουν οἵ νη. Εν [τ Βα 
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5 ἣν »᾿ - 52 ἢ » φ Ν ΓΙ » - ᾽ , 

ἐμπεσὼν οὔτε ξυναδικεῖν ἐθέλων οὔτε ἱκανὸς ὧν εἷς πᾶσιν ἀγρίοις 
᾽ , ,ὔ Ν ,, ΕῚ , ΣΝ τ ἴὰ 

ἀντέχειν, πρίν τι τὴν πόλιν ἢ φίλους ὀνῆσαι, προαπολόμενος 
3 Ἂ ς “ Ν ων » Ἂ “ [ον , - 

ἀνωφελὴς αὑτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἂν γένοιτο, ταῦτα πάντα λογισμῷ 
ἢ ἈΝ “- Ω - 

λαβὼν ἡσυχίαν ἔχων καὶ τὰ αὑτοῦ πράττων, οἷον ἐν χειμῶνι κονιορ- 
ἘΞ , 6:5 ,ὕ , 

τοῦ καὶ ζάλης ὑπὸ πνεύματος φερομένου ὑπὸ τειχίον ἀποστάς, 
δ νι , ϑ “ Ε] Ὁ 

ὁρῶν τοὺς ἄλλους καταπιμπλαμένους ἀνομίας ἀγαπᾷ εἴ πῃ αὐτὸς 
ὔ » Ι 2 

καθαρὸς ἀδικίας τεὶ καὶ ἀνοσίων ἔργων τόν τε ἐνθάδε βίον βιώσεται Ἐ 
Α Ἢ ΕῚ Ν ᾽ “ Ν “- ΕῚ Ἁ [χὰ » ᾿ ᾽ Ν 

καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ μετὰ καλῆς ἐλπίδος ἵλεώς τε καὶ εὐμενὴς 

ἀπαλλάξεται. ᾿Αλλά τοι, ἢ δ᾽ ὅς, οὐ τὰ ἐλάχιστα ἂν ] διαπραξά- 497 

Οὐδέ γε, εἶπον, τὰ μέγιστα, μὴ τυχὼν μενος ἀπαλλάττοιτο. 

βίποθ Ῥεθη ἰουπά {παΐ τῷ δικαίῳ 15 δοία- 
41Κγ [Π6 τεδάϊησ οἵ ἃ. ἡ τῶν δικαίων 
βοήθεια νουἹὰ τηθαη ϑβοπηείῃϊηρ απϊζα 
ΑΙ Πδσεπί, αἃ5 Θομπθί θυ σἤθνδ; ν]Ζ. ““δυχ- 
Πα νῈ] ἃ ᾿πιϑιῖ5. ν 6] σαι ἴῃ ᾿α 515, ναὶ 
οοηίτα ᾿πϑίοβ σε 1πϑΐα Ἰδίπτη νεὶ [θγεη- 
ἄαπ.᾽" ΜῈ τῃ6 σεπεῖαὶ βεηιτηεηΐ οἴ. 
“42. 31---32 Α, ἃ Ραββᾶσε ΠΟ ΡΥονε5 
-ἸΓ ργοοῦ ψεῖς πεβαβα--ἰΠδΐ ΓΘ ΡΠ] 5 
Εχίγδου ἸΠᾶτῪ ρυόροβαὶ ἴο χγεδα σπουδάζοι 
ἴου σῴζοιτο ἰ5 πίε 4016. 

εἰς θηρία ἄνθρωπος κτλ. ἨἩετνεῖ- 
ἄθβηῃ νόου τεαὰ ἀνθρώπους “διηοηνσ 
ΤΙΏΘΠ ΨΏΟ 816 45 Ὀεαβίβ.᾽ Βαΐ {Ππ6 ροϊῃηΐ 
ἰ5. {παὶ [Π6 ῬΒΙΠ]ΟΘΟΡΠΕΥ πὶ εχ ϑίϊηρ οοπι- 
τη ΘΔ] ἢ5 15 Π|κ6 ἃ ΙΟΠΕΙΥ Ππυισηδῃ Ὀαϊησ 
ἴῃ 1Π6 τηϊάβί οἵ νὰ Ὀεαβίβ, Οἵ. 7 ζηιηοῦι 
ΟΓ Αλφρς αν 3 “ὙΠ σομηπηοηνγεα! ἢ οὗ 
ΑΙΠεη5 15 Ῥεοοηβ ἃ ἰογεβί οἵ Ῥεδϑίβ. 
ΤΠ σομηρδυΊβοη ΤηΔΥ Πᾶνα Ὀθθη βυρσεβίθα 
ἴο ΡΙαίο Ὀγ Ῥμεγεογαίεβ᾽ "Α γριοι, ἰο ϑυῃ] ἢ 
ἢ δ]1ᾶδ5 ἴῃ “γοΐ. 327 Ὁ. Τῃ ῬΠογθογαΐεβ᾽ 
ῬΙαν (ῃς "Αγριοι εῖε βᾶναᾶρεβ, ἴο ΨὙΠΟΠὶ 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ βοσηα Αἰμεπίδηβ θεΐοοῖκ {Πεπὰ- 
56ῖνεβ, ἴῃ {ῃ6 ἤορε οἵ ἢπαϊηρ τηοτα 
ΒΑΡΡΙΠ655 ἴπαπ {ΠΕῪ επ]ογεᾶ ἴῃ ΑΙΠΕΠ5: 
566 ἸΚοοϊῖβ Οὔϑθ. Ογαδ. 7. ΟΘὃϑ ὈΡ. 
τ46--τρο. ΡΙαΐο ρΡοϊηΐβ ουἕξ ἐπαΐ μετα 
816 ϑαναρεβ Ἔποιρῇ αἱ ποθ. [Ἃ1ἢ πᾶσιν 
ἀγρίοις {Π6 ΕΠΊΡΠα515 15 οἡ πᾶσιν: ΜῈ 
5Που]α ἰγαηβ]αΐς “ἴο πο] ουξ δοπα ὑνΠασα 
411 τε βϑᾶναρεϑβ. (Οἵ, ὑπὸ πάντων πολεμίων 
ΙΧ 579 Β.- Ηεγνείάθη νγεααηβ [ῃ8 
εἴξοι Ὀγ δἀδάϊηρ οὖσιν αἰϊεγ ἀγρίοις. 

27 λαβών: 5ϊ]ΠρΈΌ]αΓ, ἴῃ ρίζα οἵ γενό- 
μενοι ἴῃ 4066. ΟΙΚῚ 347 Α72. 

οἷον ἐν χειμῶνι κτλ. Τονεῖς οοη- 
ϑίσ65 χειμῶνι νυ! κονιορτοῦ ; πὶ χειμὼν 
κονιορτοῦ ἴοΥ “ἃ 5ἴογηι οὗ αιιβί᾽ 15 βοδυοαὶν 
α Οτεεῖς 1ἀΐομμ. κονιορτοῦ--- φερομένου 15 
οὗ σουτϑα ἃ ἀδθβοιρίῖνα σϑηϊῖνα ΔΌβο]αΐα. 

Ιῃ (15 νὰν ΘομποΙ θυ αἷσθο ἰοοῖς {π8 
Ῥαββαρθ. ἕάλη 15 “ἰ[τειηραβίποιιβ τδίῃ ἢ 
μετὰ ὄμβρου πνοή, ἃ5 ΤΠ ΘΞΥΟΠ 5 Ἔχρ]αίηβ. 
χαλάζης νγὰ5 οποβ οοπ]θοίαγεα ὈΥ Αϑί, 
Ῥαΐ με δἰζαγνναγαβ τἰσητν τ Ππάτανν (Π6 
Βισσαβίοη, ΕΗδγννεσάθηῃ ρΥΌροβαβ οἷον ἐν 
ζάλῃ κονιορτοῦ ὑπὸ κτὰλ., ἀπ ΕΑἰοπαγάς ἐν 
χειμῶνι καὶ κονιορτοῦ ζάλῃ (οΥ ζάλῃ κονιορ- 
τοῦ). ΝΕΙΓΠΕΓ ῬΙΌΡΟΒΑ] ἰ5 βϑῃρροχίεα ὈΥ͂ 
ΔῊΥ ΟὗἉ [Π6 ἀποϊβηΐξ οἰζδίίοηβ, Ἔεχοαρὲ {παΐ 
οὗ Ὑπεπηϊβίϊ5 (07. ΝΠ Ρ. τος 6) ψοϑα 
Τερσοάποίίοῃ οὐ [Π15 ρᾶββαρα ἰβ ἴῃ οἴ πεῦ 
ΓΘβρθοίβ, 85 ἴῃ [Π15, Ἔχίγεμη εν ̓ πδοσιγαίε : 
566 ΘΟΒΠΕΙ δου 5 ποίθ, Απα ζάλῃ κονιορτοῦ 
15, ἴο 5αγ {Ππ6 ἰδαβί, ἃ 4 ϑϑι! Ομ Ὁ]6 ρἤγαβα. 
ΤΙ 15 ποῖ νγ8Ὲ]}] ἴο τηδὺ {Π6 νγοπάδγία! οτος 
ΔηΔ Ὀδασὰίν οὗ νυ πρὶ ΘΌ ἢ 845 (15 Ὀγ 
ἰαϑίεϊεθθ δῃὰ ἱπερί Ἴοη]εοίατοβ ΤΠα 
Ῥαβϑδᾶσε Παὰβ οἴϊαῃ θεεῃ οοιηρατεά ψ] ἢ 
Τλιογαίϊι5᾽ δ’ Θανα Τ]ΔΥ] πηᾶρηο,᾽ Ὀαὲ {Π6 
ἀἰβξγεποθ 15 σγεαίευ πᾶη [Π6 ταβειῃ- 
ὈΙαηοθ. Τηε Ρ]αίοῃϊος Ὀ}]]ΟΘΟΡΠΕΥ 15 
σοπίεηξ (ἀγαπᾷ), 1 Π6 σαῃ Κεερ δῖβ ονη 
501 Ρᾳγα, Ὀεοασβα ἢ6 σαπηοί, 85 [Πϊηρ5 
ΠΟΥ 816, βϑανα Ὀοΐῃ ἢϊμη5616 δηά οἵποῖ5. 
Βυΐ 1 15 πὸ ρβαβιισα ἴοσ μἰπὶ ἴο 566 
ἐς α] θ15 ἴΡ58 Τ18]15 οαγεαΐ, [ογ΄ ἢ ψουἹά 
αὶ ΠΕ6ΙΡ οἴπϑῖβ 1 {πεν νου Ῥαΐ Ιεΐὲ 
μη. ὙΠαῖ {ΠΥ 1} ποὶ 15 ἃ τηϊβίοσίπθ, 
ποὶ [ῸΓ οΟἴπδῖβ οὐἶΐυ, θὰΐ (οΥ πίη (αὐτός 
τε μᾶλλον αὐξήσεται κτλ.). δῇς 5εεῖῃ ἴο 
οαΐσῃ ἴῃ Ρ]αίο᾽β νγογβ ἃ οδγίαϊη ἴοπα οὗ 
ΒΟΙΓΟΥ,, 85 1 ἢς Παα ποΐ Ὠϊμηβο] δἰἰαϊποά 
16 Πίρῃεβθὲ οἵ νῃῖοῆ 6. ννὰβ σᾶρ80]6, 
Ῥεδοδιβα μ6 οουἹὰ ποῖ Ππά ἃ ῥῃ]]οβορηΐς 
οἷν ἴῃ ψν ]οἢ ἕο αν 6]}: 5886 Μουρβηβίθγη 
2 ε }ίαί. γεῤ. Ῥ- τότ, ΏΘΤΘ σγϑίδθδγθῃσα 15 
πηδᾶς ἴο «42. 321 αδπά ἴο [6 Ρ]αίουῃϊς 
ἘΡΙ5116α5Ἡ ν' 322 4, Β, ΙἋ 324 Β--226 Β, 
320 0-- 321 Ὁ: οἵ. αἷἰδοὸ Οογρ. 515. Α-- 
522 ΒΕ, δμᾷ ΘΌΞΘΙΙἢ] ΟἿ7ι. ΖΕ γεέτυ. 11 Ρ. 100. 
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πολιτείας προσηκούσης" ἐν γὰρ προσηκούσῃ αὐτός τε μᾶλλον 

αὐξήσεται καὶ μετὰ τῶν ἰδίων τὰ κοινὰ σώσει. 

ΧΙ. Τὸ μὲν οὖν τῆς φιλοσοφίας ὧν ἕνεκα διαβολὴν εἴληφεν, ς 

καὶ ὅτι οὐ δικαίως, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ μετρίως εἰρῆσθαι, εἰ μὴ ἔτ᾽ ἄλλο 
λέγεις τι σύ. ᾿Αλλ᾽ οὐδέν, ἢ δ᾽ ὅς, ἔτι λέγω περὶ τούτου: ἀλλὰ 

Οὐδ᾽ 
Β ἡντινοῦν, εἶπον, ἀλλὰ τοῦτο καὶ ἐπαιτιῶμαι, μηδεμίαν ἀξίαν εἶναι 

τῶν νῦν κατάστασιν πόλεως φιλοσόφου φύσεως" διὸ καὶ στρέφε- 

“- ΄ὔ - “ “- 

τὴν προσήκουσαν αὐτῇ τίνα τῶν νῦν λέγεις πολιτειῶν; 

1ο 
“- ] Ν Λ ΨΕΝΌΝ 

σθαί τε καὶ ἀλλοιοῦσθαι αὐτήν: ὥσπερ ξενικὸν σπέρμα ἐν γῇ ἄλλῃ 
7 ὟΝ ,ὔ “ 

σπειρόμενον ἐξίτηλον εἰς τὸ ἐπιχώριον φιλεῖ κρατούμενον ἰέναι, 
Ν - Ν , ἴω ἴω 

οὕτω καὶ τοῦτο τὸ γένος νῦν μὲν οὐκ ἴσχειν τὴν αὑτοῦ δύναμιν, 
2 3 ,7ὔ 

ἀλλ᾽ εἰς ἀλλότριον ἦθος ἐκπίπτειν" εἰ δὲ λήψεται τὴν ἀρίστην 
. δ Ν Ν » , “-“ 

Ο πολιτείαν, " ὥσπερ καὶ αὐτὸ ἄριστόν ἐστιν, τότε δηλώσει, ὅτι τοῦτο τς 
ἈΝ “ Μ θ “ 3 Ἂ δὲ Μ 5 θ ,ὔ ῇ! ἴω ω 

μὲν τῷ ὄντι θεῖον ἦν, τὰ δὲ ἄλλα ἀνθρώπινα, τά τε τῶν φύσεων 
ν “- Ε] ὃ , δῆ ὃ) 5 ὦ ἈΝ “- ϑυς Δ ,ὔ 

καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων. δῆλος δὴ οὖν εἶ ὅτε μετὰ τοῦτο ἐρήσει τίς 

αὕτη ἡ πολιτεία. Οὐκ ἔγνως, ἔφη" οὐ γὰρ τοῦτο ἔμελλον, ἀλλ᾽ 

εἰ αὕτη, ἣν ἡμεῖς διεληλύθαμεν οἰκίζοντες τὴν πόλιν, ἢ ἄλλη. Τὰ 
Χ ες Ξ. δ᾽ 2 ΄ “ “ δὲ ΕΝ 2 ἴῴ Χ Ν ΄ μφ 

μὲν ἄλλα, ἣν δ᾽ ἐγώ, αὕτη" τοῦτο δὲ αὐτὸ ἐρρήθη μὲν καὶ τότε, ὅτι 20 

497.Α 3 προσηκούσης. ΤΠΕ ΟΠΪΥ 
ΟἸἵγ βυϊίβα ἴο [6 ΡῬῃΙΠΟβορῃΐς παίιγα 15 
ἘΠῚ Οὐ ΘΣ ΟΕ ΙΧ 502. Α: 

497 Α--498ς Οπγ 7μδέηεαΐίογε οὗ 
Ῥαλοσοῤὴν τς τιοτῦ τογιβίείδ. 724 γδηεαῖ7ι5 
20 αεᾶ--- 7167 ἐς ἐλε 2οἠίσαξ φογι5ἐἠἠτεέζογε 
αααῤῥεα ἐο ἐλε λϊ[εοοῤἠϊιε παΐεγεῦ ἔλεγε, 
771 οἱλε7' τυογαῖς, ἐς λέ ὁεεέ ον 7011 16 
εἶέν τυλίελ τοὸ λατδ γοιιγιωφαῖ, ἐχεεῤέ ἐλαΐ 
{λ6 2οΞτίζογε οὗ 1Δ6 Αηείεγς γεέφιείγος ἐο δέ 
γογὲ μεν ἐχίαϊγηεα., ΑἹ «ἱαίθ, τυλίελ 
ἦς ἐο λαγιαε δ λϊοσοράν τυϊέλομέ αἰαγιρεγ, 
γη1ε5: αΟΣΊ 2,16 ἃ γιέτυ αὐΐίζπαίε ἐοτυαγαῖς ἐλ 
σμόγεεί. λιοσοῤὴν σλοι αὶ γεσείνε »92076, 
Ζγι5εαα ο77 ἐέδ» αἰϊόγείΐογε, ας αὶ Ῥιαῦε ργοτυς 
οἰκέγ. 

497 Β ΄τὸο κατάστασιν πόλεως ἰς 
ἰγεαίεἃ 845 ἃ ϑἰπρὶθ ποὰῃ: οἵ. πόλεως 
διοίκησις ἴῃ γοί. 5310 Ὁ ἀῃᾷ 201. χ2ο6 Ε. 

Ι1 ὥσπερ--ἐκπίπτειν οχρ]αϊη5 ἀπᾶ 
ΔΙῚ ΡΙ1Π65 στρέφεσθαί τε καὶ ἀλλοιοῦσθαι. 
᾿Αϑυπάβδίοῃ 15 ὑθρι δῦ ἴῃ 5 0ἢ σα865, απᾶ 
Θίθρηδηιβ οὐρῃξ ποί ἴο πᾶνε ριοροββά 
1Π6 ᾿ηβουίίοη οὗ καί Ῥείοτς ὥσπερ: οἴ αν 
32 Ὁ, ΥἹΙἜἼΙ 557 Ο 83η γῦΖι. 211 Ἐξ 
ὙΉΘΓΘ τῆοτα 1ΠΠπϑίγαιοὴ5. ἀὺα οἰϊε ἴῃ τὴν 
ποΐθ. Θ.4]]Π} αι πι5 Ραποίπαιοη ἰ5 ΠΕΙΘ, 
1 τη ϊη]ς, Ῥγείεσα Ὁ]8 ἴο τΠαΐ οὔ ϑοῃπείάοσ, 
0 ΡΥ Πῖ5 ΟὨΪΥ ἃ σοιημια Ὀξίοτε ὥσπερ. 

Α. Ῥ᾿ 1]. 

12 εἰς τὸ ἐπιχώριον : 45 ἰπουρὴ “ἃ 
[ογεῖστι σεγαηῖαπη, ΔΙ]οννεα ἴο τπ τγν1]ἃ ἴπ 
ἙπρΊαπα ᾿ ννεῖα ἴο “ἀερεποίαίε ἰηΐο ομὲ οὗ 
1πΠ6 ἘΠΡ 5} ννἃ σεγαηϊιτηβ. ὍΗδ 1ΠΠ|5- 
ἰγαϊϊοη 15 ἀπε ἰο Βοβαησιεί. Ρ]αΐο᾽ 5 
Ῥοίδηϊοαὶ ΕΥΓΟΥ, 510 45 ἴΐ ἰ5, ἄοεβϑ ποί 
δἴδοι {Π6 δυριιπηεηΐ. 

14 ἦθος 15 τεδᾶ ὈΥ͂ Π 45 ΨῈ]] ἂ5. Α. 
ἼΤΠΘ τηδ]ου νυ οἵ Μ855 τεδά εἶδος, ψῃΐϊο ἢ 
γγὰ5 δοσερίεα {1} ΘΠ οἰ θυ γεβίογεα {πὸ 
Ῥειίθυ ἀπὰ πιοσα δας πογιἰαἰῖνα γθδαϊηρ. 

497 Ο 15 δηλώσει--΄ ἐχρετίεποθ νν1}} 
5Π6νν 15 ἰἀἸογηαίίο. 866 ΒΙαγάεβ οἢ Ασ. 
γορς τοόι. 

ιό ἦν. ΤΠὴε ραϑὶ ἄοεβ ποί χοᾶς 
[86 Ῥχεβοῃῖ: οἷ. ιν 4360 2. 

17 τίς---πολιτεία: 1.6. νν»ῆαΐ {π6 "»εϑὶ 
σοπϑιϊατῖοη 15. Ααϊτηδηΐιβ νναϑ αὐουΐ ἴο 
αϑὶς ΗΠ ΠΟΥ (Π6 ἀρίστη πολιτεία 5 ποΐ 
[Π8 ομβ ψῃ]οἢ {Ποὺ Πᾶνα ἀδβου ρθε. ὙΠὲ 
ΓΘΡΙΥ ἰ5. γε5, ρτονι ἀβα {παὶ {ῃ6 ροβί το 
ἀηα βίαίι5 οἵ {ῃ8 χα] οῖς 15 τηδάθ οἰ θαυοσ, 
Α5 1ἴ βίαηαβ 1{ 15. μοΐ {Π6 Ῥεβί : οἷ. ΨΠΙ 
543 Ἑ καλλίω ἔτι ἔχων (ϊπιρεγίεος ρατίϊ- 
ΟἷΡ]6) εἰπεῖν πόλιν τε καὶ ἄνδρα (1Π6 
ῬΒΠ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ 5. ΟἿ δπα ἴπς ῬΗΙ]οβοροι), 
ΜΠ Ο͵Ὲ 566 ποίβ. 

20 ὅτι δεήσοι κτλ. : “{παἰ {Πετὰ ννου]Ἱά 
ΔΙνναγβ πᾶνε ἴο Ὀ6 Ργβϑεπὶ ἴῃ {π6 οἷγ ἃ 

3 



25 

30 
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͵ δ ν Σ » 5» ἰοὺ , Ι Ψ “ ͵ἷ Ν 

δεήσοι τι ἀεὶ ἐνεῖναι ἐν τῇ πόλει λόγον ' ἔχον τῆς πολιτείας τὸν Ὦ 
3 , “ Ων ’ ς , " Ν Ξ' δ » ἐν αὐτόν, ὅνπερ καὶ σύ, ὁ νομοθέτης, ἔχων τοὺς νόμους ἐτίθεις. ᾿Ε;ρρήθη 

γάρ, ἔφη. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἱκανῶς, εἶπον, ἐδηλώθη, φόβῳ ὧν ὑμεῖς 
3 , , ἈΝ ἣΝ ΝΥ » “ Ἁ ἀντιλαμβανόμενοι δεδηλώκατε μακρὰν καὶ χαλεπὴν αὐτοῦ τὴν 
ἀπόδειξιν: ἐπεὶ καὶ τὸ λοιπὸν οὐ πάντως ῥᾷστον διελθεῖν. Τὸ 

Τίνα τρόπον μεταχειριζομένη πόλις φιλοσοφίαν οὐ διο- 
λεῖται. τὰ γὰρ δὴ μεγάλα πάντα ἐπισφαλῆ, καὶ τὸ λεγόμενον τὰ 
καλὰ τῷ ὄντι χαλεπά. ᾿Αλλ’ ὅμως, ! ἔφη, λαβέτω τέλος ἡ ἀπόδει- 

Ψ ἴω , 3 Ν ἈΝ “ τὸ ᾽ 3 , 

ἕξις τούτου φανεροῦ γενομένου. Οὐ τὸ μὴ βούλεσθαι, ἢν δ᾽ ἐγώ, 

ποῖον; 

, ϑ 

ἀλλ᾽ εἴπερ, τὸ μὴ δύνασθαι διακωλύσει" παρὼν δὲ τήν γ᾽ ἐμὴν 
προθυμίαν εἴσει. σκόπει δὲ καὶ νῦν, ὡς προθύμως καὶ παρακιν- 

- ,, 4 Ψ ᾽ ,ὔ ΕΥ ἴω “ “, 5 [4 

δυνευτικῶς μέλλω λέγειν, ὅτε τοὐναντίον ἢ νῦν δεῖ τοῦ ἐπιτηδεύ- 
Ἵ “- ἤ 

ματος τούτου πόλιν ἅπτεσθαι. ἸΙῶς; Νῦν μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἱ καὶ 
ς , ΄ " 2 Ἷ, Ν ᾿ ϑ, ,ὔ 

ἁπτόμενοι μειράκια ὄντα ἄρτι [ ἐκ παίδων τὸ μεταξὺ οἰκονομίας 498 

21. ἐνεῖναι ἘΠῚ: ἕν εἶναι Α: ἐν εἶναι (512) Π. 

οογίαϊη ἰδοίου ρῬοββεββεά οἵ ἃ γὙϑαβοῃεα 
{ΠΘοΥΥ οὗ [με σοπϑιιαίίοη, θη 108] νυ] ἢ 
ηαὶ Ροββεββεῖ ὈΥ γου, {πε Ἰερβ]αίου, 
ΠΘη γοῖι τηδθ {πε Ἰανβ.᾽ ΤΠ6 τυ]ΕΥ5 
τητϑὲ πἀηαογβίαηα [Π6 σοπβε πο πα ποΐ 
ΤΊΘΥΘΙΥ δοσθρί 1 οἡ {πε ἸερΊ 5] ἰοῦ β δα ῖπο- 
τὶν, 1 τῆς βριξ οἵ {Π6 οὐἹρῖπα] ἸερΊβ]αίου 
15 ἴο ϑατνίνα 5 ἀθαίῃ. ὀρθὴ δόξα 15 ποί 
ΘΠΟΙΡΉ ; ἴῃ οΥάοσ ἴο ΠῚ] {Π6 ρῖαςε οἵ [Π68 
Τουη6γ οὗ {Π6 οἰἵγ {παν γοααῖγζα ἐπιστήμη. 
ΡΙ]αΐῖο σοηΐεββοϑ [Παΐ Π6 α14 ποῖ τηδῖςζα {Π15 
ΟἸεαΥ Ἐπουρἢ Ὀείογε (οὐχ ἱκανῶς ἐδηλώθη), 
Δηα 15 σοῃΐββϑιοη 15 τηοϑί ἔτι6. [ἢ ὁΠ6 
Ῥαββαᾶσε (1 429 6 72.), ᾿ἰπΠ4664, Π6 56 68Π15 
ΕΧΡΥΘΒΘΙΥ ἴο ΠΏΡΙΥ {παῖ (Π6 Ἀπ]εῖβ 4ο ποῖ 
61] {Π6 Ἰερι βίου 5ῆοεβ. Βαϊ {Πεγὰ δἃὺ8 
450 βοῖὴδ Πἰηΐ5 Οὐ το 65 οἵ {Π6 Ἰαίθυ νίδνν : 
566 ΟἹ ΠΙ 4144, ΙΡ 422 (ἴο ψὨΪΟἢ, 
Ῥεύμαρβ, ἐρρήθη ἰ5 ἱπίεπαθα ἴο τοίευ, 
ΔἰΠοιρἢ {πε γαίθγθποβ 15 ΠαγαΪν }5{1Π66), 
δια 4426. (ἴ. 502 Ὁ, 503 Α, 504 Ὁ 2272. 

497 Ὁ 23 ὧν κτλ. : 1.6. ἐκείνων ὧν 
κτᾺ. Πα ΠΙῖογὰ] {γα ηβ] δῖ! 15. “ΓΠΥΟ Ρ ἢ 
ἄτεαα οἵ (πε ἰορίοβ ἴο ψῃῖο ἢ οἸδανίησ 
γοι Πᾶνα 5ῃθννῃ ἰπαΐ τ[ῃ6 ἀθιηοπβίγαι 
1Πεγθοῦ ἰ5 ἸΙοὴρ δηᾶ αἰπου]ι.᾽ (0 αἰβο 
ΘΟΠηΘΙ46γ.) ἀντιλαμβανόμενοι (([Π6 ορ- 
Ῥοβίίς οἵ ἀφιέναι ἃ5 υϑεά ἴῃ ν' 4490 Β 
δηὰ ἴηἶτα βο4 Ε) τείειβ ἴο Δαϊμπηδηΐαϑ᾽ 
δηᾶ [6 οἰποῦβ᾽ τϑβοϊαΐα αἀθιθγιηϊπαίίοι 
ποί ἴο ἰδεῖ ϑοοίαίββ. 50 οὐϑὺ (Π6 41168- 
[ἸΟη5 τοϊαίηρ ἴο ννοπμηθ δηα οὨπ]άγθη (ν 
440 8 Π΄.) ἀπᾷ ἴο {Π6 Ροββί ὈΠ1ν οἵ γε] ἰβϑὶηρ 
της ρεγίθοι οἷἵγ (471 66). ΟἿ, 1ηἴτα 5ο5Ὰ. 
φόβῳ 15 ἜΧρ]αϊηβα Ὀγ νὶ 4500 ἢ, 457 Ὁ, 

473 Ἑ. 1. απά (Ὁ. ἰαϊκε ὧν 45 ““ἐκείνων ἅ 
(εοσπαίε δοοιιβαίϊν 6), τη εγβίαπαϊηρ ἀντι- 
λαμβανόμενοι ἃ5 “ΟὈ]ΘοΙΠρ' ἴο᾽ ΟΥ̓́ αἰίδοϊς- 
ἴηρσ,᾿ Ῥαΐηο ΟὈ]οοηβ γγοΥα πηδάα Ὀγ ΟἸδιοο 
Δ Πη4 ΑαἀϊπηδηῖιβΒ. ὍὙΠΘΥῪ ΓΊΘΓΕΙΥ͂ ἀϑ θα ἴου 
βαγΠΘΥ Θχρ]απαίίοη, δηα γαῖα ἴῃ ἴαοίς 
[ὰνουγα ]Υ αἰβροβεα γαῖμα πη οἰπογ- 
νγ1ῖ5Ὲ (Υ 450 Ὁ, 481 Β). Ηεγνεγάθη᾿ 5 
οοπ]θοϊάγε ὡς (ῸΥ ὧν γε[αζθα. 1{56 1. 

24 αὐτοῦ (1Π|κα {Π6 5}]εο οἵ ἐδηλώθη) 
Ταίειβ ἴο {Π6 ροβιίοη οὐ {πεὸ Επ]θῖβ ἴῃ 
Ρ]αίο᾽β οἱΐγ---νν ἢ ονευυίῃὶηρ (Παΐ 1 ἰπ- 
ψοΪν 65, ᾿πο αϊησ {ΠπΠῸ (ΟΠ τ ἰΥ οὗ ννῖνεϑ 
Δ ηα ΟΠ] άταη, {π6 ῬΕΠΟΒοΡΠου- Κίησ δηα 
411} [Π6 Ἰδααϊπρ' ἰορίοβ ἀἸβοιιββαά ἴῃ ν--- Ι; 
Δῃη4 τὸ λοιπόν 15 νγῆαϊΐ ΓΘ ΠγαΙη5 οἵ {Π]5 [ορὶσ 
π-- ἢ τοβί οἵ ΥἹ δπᾶ 1 ἴῃ [δοί. 

25 πάντως. ΒεκΙκοΙ 5 πάντων (εἴ. 
Ζάατος 770 ΒΕ οὐ πάντων εὐκολώτατον) 15 
ἃ πραΐ οπθπάασίζίομ, ὑνῆϊο Βαϊΐου δᾶ 
οἴπθῖβ παν δοοθρίθα. Βεΐ οὐ πάντως 
ῥᾷστον “ποΐ ἴπ ΘΥΘΙΎ ταβρεοΐ αυἰίε δαβυ᾿ 
(ἢ {Π6 ἀθὰ8] ασβεὶς ΠἸοΐθ58), 15. 4αϊ8 
ὈΠΟΒ] ΘΟ, Δ ]6, 85 ΘΟ ΘΙ οὺ Ροϊηΐβ οαΐ, 
Δηα {Π6 σοηΠιβίοη οἱ ς ἀπα ν 15 γᾶγθ. 

27 τὸ λεγόμενον κτλ. Τὸ. απάᾷ ΝΥ. 
ὙΥΤΟΏΡῚΊΥ Τηαϊτα τῷ ὄντι ρατί οἵ [6 ρτο- 
νεγΡ. Ττδηβίαίθ “δηα ἴΐ ἰβ ἴπι6, δἃ5 ἴΠ68 
ῬΙΟΝΕΙ͂Ρ 54 γ5, παὶ ῬδαιἊ 1] (Ὠϊηρθ 8 ΓΘ 
Βατά., ΟἿ 1Κ 4356 μὰ (ἰοῦ τῴ ὄντῃ) 
ΨΠΙ 563 Ε. 
497Ε 533 οἱ καὶ ἁπτόμενοι κτλ. καί 

Ξε "αἱ 411. ( ἐὰν καὶ---ἐθέλωσιν 408 Α. 
498 αὶ ι τὸ μεταξύ τηξαηβ “ἴῃ [{Π6 

ἰηΐογναὶ Ὀδίογε δηΐουηρ ἀροη᾿ (Ἀἰομαγάϑ 
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καὶ χρηματισμοῦ πλησιάσαντες αὐτοῦ τῷ χαλεπωτάτῳ ἀπαλ- 

λάττονται, οἱ φιλοσοφώτατοι ποιούμενοι" λέγω δὲ χαλεπώτατον 
Χ ν ᾿ , Β τ ει» Ν Ἦν αν Α 

τὸ περὶ τοὺς λόγους" ἐν δὲ τῷ ἔπειτα, ἐὰν καὶ ἄλλων τοῦτο πρατ- 

τόντων παρακαλούμενοι ἐθέλωσιν ἀκροαταὶ γίγνεσθαι, μεγάλα 
“ - Ν - 

ἡγοῦνται, πάρεργον οἰόμενοι αὐτὸ δεῖν πράττειν: πρὸς δὲ τὸ γῆρας 
7ὔ ΄ - - ἐκτὸς δή τινων ὀλίγων ἀποσβέννυνται πολὺ μᾶλλον τοῦ “Ηρακλει- 

τείου ἡλίου, ὅσον αὖθις οὐκ ἐξάπτονται. Δεῖ δὲ πῶς; ἔφη. Τ|ἂν 
ἊΣ “ 

τοὐναντίον: μειράκια μὲν ὄντα καὶ παῖδας μειρακιώδη παιδείαν 
ΑἹ ’ ΄ “ ΄ 5 Ξε ΄ 

καὶ φιλοσοφίαν μεταχειρίζεσθαι, τῶν τε σωμάτων, ἐν ᾧ βλαστάνει 

τε καὶ ἀνδροῦται, εὖ μάλα ἐπιμελεῖσθαι, ὑπηρεσίαν φιλοσοφίᾳ ροῦται, εὖ μ μ , ὕπηρ ᾿ 
͵7ὔ - Ἄ, Ν [ο ς , , - ε Ἂν, Ὁ“ 

κτωμένους" προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας, ἐν ἣ ἡ ψυχὴ τελειοῦσθαι 

ἴῃ ΟἹ. θυ. τι Ρ. 324). ὙΠῸ οογγαϊδίηρ 
ΟΥ̓ ασοηίγαδίίησ ποίϊοῃ ἰ8 ἸαΙΟΠ Δ Γ104}}Υ 
οτηϊϑα : οἷ. ποΐβε οὔ περιαγωγῆς ἴπ ΜΠ 
518 Ε. Ῥ]οπε] Ἐχα ΠΡ] 65 οὐ [15 ἀϑᾶσα 
γε βιρρ]εα Ὀγ 5}1Πεῖο οα 16. 2. 2. 
181, Δη6 ΒΙαγάεβ οὴ Αὐ. “εὖ. 434 μεταξὺ 
τῶν Ἰνοῦς απὰ δ1γας 187. ΜΝ ΊΓ [πε 5επίῖ- 
τηεηΐ οὗ. 487 6721. ΕΪΟΠαγάβ ννᾶ5, 1 θε]ῖενα, 
τῆς ἢγβὲ ἴο ροΐῃϊ οαΐζ ἴῃς τὰς τηθαπίηρ οὗ 
15 ΡαβϑᾶρῈ : 566 8150 ϑοϊοιηοη ἴῃ (. λϑῷ. 
ψΠΡ.1ι. ΤΠΕ ἰγδα ἸἸο ΠΑ] νἱενν, [Ππαΐ μεταξὺ 
κτᾺ.. τ 6 4Π}5 “ἴῃ {Π6 5ρᾶτε τηοπηεηΐβ οἴ ποιιβε- 
Κεερίηρ πα Ὀυβίμεββ, που ρἢ 511} σίνεῃ 
85 8Π αἰϊεσπαῖϊνε Ὀγ 1. δὰ (., 15 υηΐθῃ- 
46. 

3 οἱ-- ποιούμενοι: “απ {ΠοΥῪ ἴξ 15, 
[ουβϑοοίῃ, ψῆο ἅτε ταραγάθα 845 δοσουη- 
Ῥ]δμβα ἴῃ ΡἈ]Π]ΟΞΟΡΗγ., ϑδγοαϑηι 15 οἴζθη 
ἜΧρυεϑθθα ΟΥ̓ 8ῃ δρροϑβι[οηδ] ρδυίοῖρ αὶ 
οἴαιιβε αἵ ἴπΠ6 επά οἵ ἃ βεπίεηοε : οἵ. ε.5.: 
42. 344, Ογδίο 51. ἃ. ποιεῖσθαι Ὠετε 15 
[πε ραϑϑῖνε οἵ ποιεῖν ἴπ ἴπ6 56ῆβ6 οἵ “ἴο 
σοηβίγαοί ἴῃ ἴΆ ΠΟΥ, “Ὑαρυθϑεηΐ,᾽ ἃ5 6.5. ἴῃ 
7 λόαφί. 107 Ὁ δῃά ἰηΐτα Χ ὅοο 6. ΤὴΘ 
ἀϑᾶρα ἴ5 αἱ ἢγϑί βίρῃξ βίγαηρε, Ὀκΐ οσσυ 5 
ἀραὶῃ ἴῃ ΨΙΠ 528 Ο, ΙΧ 573 Β ἀπά 574 Ὁ, 
ΨΠΕΙΘ. πῸ οἴδει πιθαηϊηρ ἰ5 5.114 }0]6. 
ΘΑ] αυτη 5. αἰζειηρί ἴο δχρίαΐη {ῃ6 Ρδ8- 
βαρ65 ΑἸ ΠθυθηΟ]ν 15 ἀπβιοσαϑβῆι], ἀηα (Π6 
Ῥτοροβϑά βιηθπα δίοη8 (5 ἢ ἃ5.Αϑι᾽5 δοκού- 
μενοι ἴον ποιούμενοι) αἵξ τιηϑαςἸ5δοίουν ἴῃ 
Θδοὴ οἵ ἴῃ ἴον οαβο5. 866 ῃοίβϑ8 δᾶ ]]. 

4 ἐὰν καί ροε5 ψ ἢ ἐθέλωσιν (ΘΠ πεὶ- 
ἄετ) : “1τπδν αὖ σοηβεητῖ᾽ (οἴ. καὶ ἁπτόμενοι 
Όονβ). Τι 15 ἱπῃηρ]εα {Ππαΐ μηδ ηΥ, ΟΥ̓ τηοβῖ 
οὗ τῃδτῃ, ἄο ποῖ. 

5. μεγάλα κτὰ. ΡΙ]αίο ἀἸ5ι1Πρστι 5} 65 
ἴῃγεε βίαρεβ. [Ι͂ἢ ἴῃ ἢγβί, τὸ περὶ λόγους 
ἶβ ἃ τηδη 5 ἔργον αἰοι Ὀουποοά τη] Πα 
Ῥερσίηβ ρυδοίϊοαὶ {6 ; 1 [θη ὈΘΟΟΙη65 ΠΪ5 
πάρεργον; ἀπ Πα “(Ὠϊη]κ5 ἴὸ σγοαΐῖ {πϊηρο᾽ 
ἴο δὼ ἴο δῇ οσοαβίομδὶ Ἰβοΐυσα : ἰονγαγὰβ 

ΟΪ4 ρὲ 411 θξ νεῦν ἔδνν περίθοὶ ΡΒ 1]1ο- 
ΒΟΡΗΥ επίϊγεῖν. Ὑῃ8 ΡΊΌροῚ βίυαυ οὗ 
ῬΒΠΟΘΟΡΩΥ τανεῦβαβ 811 [Π15 (πᾶν τούὐναν- 
τίον) 85 15 5θβυῃ ἴῃ Β δπᾶ Ὁ. 

7 τοῦ Ἡρακλειτείον ἡλίου. Ηδετα- 
οἸὰ5 2.7. 32 Βγνγαίθεσ νέος ἐφ᾽ ἡμέρῃ 
ἥλιος. Ἡιδο 5. πηραπί {Π6 βαγίηρ ἴο 
Ῥε ἴδῖκθῃ ΠἸςεγα]γ, δἀπηα ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ5 8 
ἐχργεβϑίοη οὔ [Π6 πηΐνθγβαὶ [αν οὗ μδηρα: 
566 {Π6 δυϊπουι 65. οἰϊεα ὈΥ Βγνγαῖεσ δὰ 
Ιος. δηα ΖΕε]]εΥ" 1 Ρ. 684 72. 2. 
4988 το φιλοσοφίαν κτλ. φιλοσοφίαν 

ἴῃ ἰἴ5 ψΊᾺ6Υ 5εη86 ἀδθποίθϑ ΔηΥ “ΠΠΡετα 
{γαϊηὶηρ ΟΥ̓ βίθαγ : οἵ. 7 δαεί. 14.3.0, 1726, 
ΔΠ4 2 γοΐ. 335 Ὁ ὙὙ]Ὲ ΤΥ ποίε δα ἰοο. Ὁ). 
αηα Νο αἴὰ ἴῃ εὐστοσῦ (45 Βοβαησιεί τα- 
ΤῊΔΥΪΚ5) νΠ6 πη ἴΠΕῪ ἰταπβὶαΐα παιδείαν καὶ 
φιλοσοφίαν ὈΥ “α οουτῖδε οὗ ἐγαϊπίηρ ἴῃ ΡὨϊ- 
Ἰοβορῆγ. ΝοΥ 15 ϑ:5θμΉ 1} ((σδ7ι. γιέτυ. 1 
Ρ- 187) τίρῃε ἴῃ βαρροβίπρ' {πα (86 τείευ- 
δποε ἰ5 ἴο {Π6 πηιβῖσαὶ βαιοαίίοι οἵ 1μ8 
ΘΑΥ ΘΓ ὈοοΙκ5. Ρ]αΐο δχρὶαἰπβ ψῇῃαΐ δ 
ΤΑΘΔῊ5 ἴῃ ΨΙΙ 536 ἢ, Ε. 

ΓΙ ἀνδροῦται.ι ὙΠῈ δαὺ]ν βαϊίοῦβ 
τοδα ἁδροῦται (ἢ Ξ). ἁδροῦμαι 15 ἃ Τάτ 
Δα βοιιθννῃαϊΐ οὔβουσε ννοσᾶ, πουγῃθτα 
[ουπᾷ ἴῃ Ῥ]αΐο; απὰ ἴΐ ἴ5 θείου ἴο γείαϊῃ 
ἀνδροῦται, «Ἰ1Ποὰρἢ [ῃ6 ϑαθ]θοΐ 15. ποῖ 
μειράκια, Ὀὰὶ σώματα. 

ὑπηρεσίαν φιλοσοφίᾳ κτωμένους 511Π}5 
ἘΡ ἴῃ ἃ βἴπρὶε ρῆγαβα ἴῃς Ρ]αϊοηϊος [ΠΟΥ 
οἱ διίμ]θίϊοθ: 566 ΟἹ 1 410 Α ἢ, δπὰ οἵ. 
ΤᾺΣ 5ΟΣ Ὁ. 2. 

ι2 ἐν ἧ. Εἰοματάς νγουἹὰ νυυϊίε ἐν ᾧ 
85 ἰῃ ἐν ᾧ βλαστάνει αὔονε, ἀϑβϑευίηρ {Παΐ 
“ἢ ἡλικία 15 1Π6]γ γϑαγβ, Ποῖ ΔΠῪ Ῥαγίσαϊα 
τἰπλθ οἱ 1; Ῥαΐ ἡ ἡλικία 15 οἰΐξη 50 τι5664, 
6.6. «δ νγε2. 200 Β ἀπὰ 776). 8) ΒΚ. ΝοΥ ἰ5 
ἐν ᾧ, “νν}116,᾿ ἀρρσγορστίαίβ ἤθσθ. Τυδηβὶαία 
“ἤθη {Π6 γξαῖβ δάναμοθ, ἴῃ ΠΟ ἢ 1(ῃ6 
500] Ὀερίηβ ἴο γϑδοῦ 115 πιαίαγιίγ.᾽ 

2. 8 
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326 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [498 Β 
» : ») Ἂς οἷϑ ᾿, ᾿ [ς δὲ λ Φ ἈΝ ΡΝ ὦ ἄρχεται, ἐπιτείνειν τὰ ἐκείνης γυμνάσια" ὅταν δὲ λήγῃ μὲν ἡ ῥώμη, 

“ “ ΑΥ ἠδ , , 3 ,ὔ 

πολιτικῶν ᾿ δὲ καὶ στρατειῶν ἐκτὸς γίγνηται, τότε ἤδη ἀφέτους αὶ 
,ὔ Ν Ν ΕΖ ΄ὔ .“ Ἀ Ψ Ν᾿ ,ὔ΄ 

νέμεσθαι καὶ μηδὲν ἄλλο πράττειν, ὅ τι μὴ πάρεργον, τοὺς μέλλον- 
3 , γ Ν ΄ὔ [ο ν, [ο ΄ 

τας εὐδαιμόνως βιώσεσθαι καὶ τελευτήσαντας τῷ βίῳ τῷ βεβιωμένῳ 

τὴν ἐκεῖ μοῖραν ἐπιστήσειν πρέπουσαν. 
ΧΙ]. Ὡς ἀληθῶς μοι δοκεῖς, ἔφη, λέγειν γε προθύμως, ὦ 

- ΄ᾳ 

Σώκρατες" οἶμαι μέντοι τοὺς πολλοὺς τῶν ἀκουόντων προθυμότερον 
Ψ 2 ’, 50» ς “ 5 Ν Θ ΄ 
ετὸὶ ανΜντυύτεινειν οὐδ οπῶστίουν “πεισομένους, τὸ ρασυμάχου 

ἀρξαμένους. Μὴ διάβαλλε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐμὲ καὶ Θρασύμαχον ' ἄρτι ἢ 
ἴω , 5. Χ Ν ὌΝ 9 δὴ “ 

φίλους γεγονότας, οὐδὲ πρὸ τοῦ ἐχθροὺς ὄντας. 
ὔὕ Ν ΣῸΣΧ 

πείρας γὰρ οὐδὲν 
, ΄ὔ “ ΕΝ Ἃ “ Ἂς ἴω Ν Ἃ ες Ἃ 5 

ἀνήσομεν, εὡς ἂν ἢ πείσωμεν καὶ τοῦτον και τοὺς ἄλλους, ἢ προυρ- 

“- ͵ δ ἊΝ , “ 

γου τι ποιήσωμεν εἰς ἐκεῖνον τὸν βίον, ὅταν αὖθις γενόμενοι τοῖς 
,ὔ .] ,. Ἧ 

τοιουτοῖς ἐντυχῶσι λογοις. Εἰς μικρόν γ᾽, ἔφη, χρόνον εἴρηκας. 
3, δ Ν Ν 

Εἰς οὐδὲν μὲν οὖν, ἔφην, ὥς γε πρὸς τὸν ἅπαντα. τὸ μέντοι μὴ 

14. στρατειῶν φ: στρατιῶν ΑΠΕΙ. 

498 σ 14. γίγνηται κτλ. Τῇε 
ΒΡ] εοῖ 15 511] ἡ ῥώμη, “1ΠεὶΓ ΡΠγβιοδὶ 
βίγεησίῃ,᾽ ποΐ τις (α5 1. δῃᾶ (Ὁ. δββεσί). 
πη ἀφέτους νέμεσθαι ἴῃς τηεΐίδρῇοῦ (85 
ΟὈβεσνεα Ὀγν Ηεϊπάογέ οἡ γοί. 320 ΑἹ) 
15 ἴα Κβῃ αἷς ογερῈ 71147721712 αἰΖειεῖ φογισεεγαΐίο: 
οἵ. ΟΥἾαΣ ττο Ὁ ἀφέτων ὄντων ταύρων ἐν 
τῷ τοῦ Ποσειδῶνος ἱερῷ. νέμεσθαι 5 Ῥτο- 
ῬοΙ͂γ “ἴο σταζε.᾿ Τῇε εἴξοι οἵ [πε ατεεκ 
ΤηΔΥ Ὀ6 σοηνευβα ὈῪ το πάδγίηρ “ΠΕΥ ΤΟΔΠῚ 
1Πς6 βδογεα ἢε]45 αἱ ψ1}],᾽ Δ Πουρἢ ἀφέτους 
ΟΥ̓ σουγ86 ἀρίθοβ ψ] ἢ {Π6 σαθ]εοὶ οὗ νέ- 
μεσθαι. 
498 ο-,502 ς 4“1“}2γιαγιζης Ζαγαϊν 

ἐχῤεείς ἐλ6 γεαρογιῖ7ι ο77 δοεγαΐές ο “477 
εογυείο7γ: 0 »ηοσί οΓ ἦς λεξαγεγς. Βδ'μέ 
͵δοεγαΐδς τυΐἐϊ γιοΐ αδεραῖγ, ὀεζέφυΐ7ι, ἐζαξ ᾿ς 
τυογαῖς γᾶν 26γλαΐῤ-« ὁφδαγ γηεἼ: λεγεαγίεγ, 
27 γιοΐ ἄεγέ. Ἂς ,ογ ἐδε 27μἀ μεθ, ἑλεῖν 
εἶἱδϑε7ιε7 ἐς φασῖν εχ ίαϊτιεα, 7 1ογ λανό ἀεαγα 
ἐροτεσὰ ο7 717ι0 7710 γλοίογίς, ὀτεί ἐζεν ἀατέ 
γ16 0.67 γϑΐ σέδη1 α λζίοσοῤλεγ-  ἴγισ, 7107 
αγὲ ἐδΐεγν αἀεκεροίογισα ἐο αἰζδοοιέ7γ5.5 τυλοδε 
ογεῖν αἵηι 15 ἐγμλ. ΟἸ 7 26γ7γεξ εἴΐν ἐς 
γεαϊζδεαί αἰπυαγε αηαὶ ευεγγτυΐεγε, τυλε7έ5ο- 
667, αγια] τυλόγιδοόοογ ἢληίοσοῤὰν σἱΐς οὲ 
ἐλ ἐλγογό. 7146 “7μ ζίεας τοῦδ αϑϑο72, 
27 τὖό αῤῥγοαεῖᾷ ἐλέη γίρλζίν ; 7207 ἐλεῖγ 
λαΐγεα ἐς αραϊγιοί ἐλὲ γαδε 2 λιιοσοῤλόγς, 
ἀραὶ γιοΐ αἀραϊγι5: ἐλ6 ἔγμ6. 7114 Ἰουέγ ογ 
7 γμλ ἐς αὐδξογόδαϊ 171 εογιέεηερἑαίΐογι ὁ ἐλε 
ἐλαγιρόΐδος ΑἰϑαΖίζίες, ογε ἐλ6 φιοιεἰ οΥ τυλίελ 
ἦε τοῦ “γαριθ ἀτεηιαγε ἐγ έϊέιεζογι", σλοιεα 

ἦς ὧδ εαἰϊοαῖ τέῤογε ἐο ο7ε6, 2ηδίϊς 2772. 
Ῥοῖγεέ ἐλίς ομέ ἐο ἐδε ἤαγεν, αγια γέαδοϑε 
τυ ἐλοηι, απα ἐλεν τὐὐΐ αργέδ. ΟἿ 
2γοῤοσαίδ, ἐλοιερᾷ αἰεί, αγὲ γιοΐ 172- 
2οσεζόίο. 

20 ἀντιτείνειν κτλ. 1 [ὈΥΠΊΕΙ͂Υ τεδᾶ 
ἀντιτενεῖν ΙΗ ϑίορΠαπι5 ἀπ οἰπμεῖβ; 
Ῥυΐ [Π6 ῥγεβεπί, νγῃ]οἢ 5 ἰπ 411 [ῃε Μ858, 
σῖνεβ ἃ σοοᾶ β56ῆη8868 δ ηα ῃλαΐζος ἃ Ὀδί(ου 
Ῥαϊαποθ ψ τ λέγειν προθύμως. ὙταπδΙαία 
“ΟΠΟΥ ἃ 5111] γγοσε επί Πιιβιαβίϊς ορροβιίίοη, 
Ῥείηρ ποῖ ἴῃ [Π6 Ἰεαβῖ Π|κεὶν ἴο ἀρτβϑα. 
ΤῊΘ τηδ)ουΥ οὗ εαϊίοιβ τεΐϊαϊη [ῃ6 
ῬΓεβθηΐ. 

ἀπὸ Θρασυμάχου κτὰ. ΤΗταΞγυπια- 
οἤπ5. νψὰβ ποΐί {ΠΚΕ]γῚ ἴο ἄστῖεβ ψΠῊ 50 
ἤδτοθ δῇ οπβίδιρηῃης οἡ ἢϊβ Ῥτοίθϑβίοῃ : 
5686 4034 ἢ, 405 Ὁ ἢ. 
498 Ρ'ὶ 22 οὐδὲ --- ὄντας. 

3544 2. 

24 αὖθις γενόμενοι “ῬΟΥΠ ἀραϊπ᾽ [π|- 
ῬΠ65 1η6 γτ-ποαγηδίϊοη οἵ ἴπῸ6 ὅοι], 85 
ἀεβου θα ἴῃ {Π6 ἐπα οἵ Βοοῖκ Χ: 566 οἤ 
όοϑ Ὁ ἢ. Τὰ ἰβ ἔτοτη σαϑιιαὶ δ]]βίοπβ {τὰ 
1Π6 Ργαβεηΐ, τηδάδθ ἴῃ 41] βϑυϊοιιβπαββ, Παΐ 
6 σα Ὀεβδί ππάθιβίαπα ἤονν ῥτοίοπηα 
Δα Ρῥγδοίϊοαὶ ννὰβ Ρ]αΐοβ ὑδ] 16 ἴῃ ἱτὴ- 
τηοτία]γ. ὙΠ 5βεβα βου δῖα τηδὺ Ὀδαῦ 
ἰῖ5 ἔπιϊξ ἴπ ἃποίμει 116, 58οὸ ἴπμαὶ [Π6 
βδἀποαΐογ πϑϑα ποΐ ἀδβραΐγ. 

25 εἰς μικρὸν κτλ. 15 ποί ΠΊΘΓΕΙΥ 
ἸΤΟΠΪ 4] Ὀαΐ ἱπογθάμ!οιβ. ΚΕ πεϑᾶ ποῖ 
τπογαίοσα (ἢ 1. ἀμὰ 6.) θὲ βυγρυβθᾶ 

ΟΕ 



499 Β] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς 37 

[4 - , ἴω 

πείθεσθαι τοῖς λεγομένοις τοὺς πολλοὺς θαῦμα οὐδέν: οὐ γὰρ 
, 5 , Ν ἴω , “ 

πώποτε εἶδον γενόμενον τὸ νῦν λεγόμενον, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 
ῬΆΣΟΝ, “ 

ἘΠ τοιαῦτ᾽ ἄττα ῥήματα ἐξεπίτηδες ἀλλήλοις ὡμοιωμένα, ἀλλ᾽ οὐκ 
Ν ἴω “ ΟἿ “ 

ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ὥσπερ νῦν συμπεσόντα: ἄνδρα δὲ ἀρετῇ 30 
, Ἂν , “- “ ,ὔ » 

παρισωμένον καὶ ὡμοιωμένον μέχρι τοῦ δυνατοῦ τελέως ἔργῳ 
, , Ἢ τε καὶ λόγῳ, δυναστεύοντα ἐν πόλει ἑτέρᾳ τοιαύτῃ, οὐ πώποτε; 

. ,ὔ Ἂ “ 499 ἑωράκασιν οὔτε ἕνα οὔτε πλείους. ἢ οἴει; Οὐδαμῶς γε. Οὐδέ γε 
ΩΣ , 3 “ , ἴον 

αὖ λόγων, ὦ μακάριε, καλῶν τε καὶ ἐλευθέρων ἱκανῶς ἐπήκοοι 
[ω ΄“ Ν Ν 

γεγόνασιν, οἵων ζητεῖν μὲν τὸ ἀληθὲς ξυντεταμένως ἐκ παντὸς 
, ἴω “- , δΝ Ν 

τρόπου τοῦ γνῶναι χάριν, τὰ δὲ κομψά τε καὶ ἐριστικὰ καὶ 
, » ΄ Ἃ Ν , ἈΝ 90 Ἀν υ .9 ] Ν μηδαμόσε ἄλλοσε τείνοντα ἢ πρὸς δόξαν καὶ ἔριν καὶ ἐν δίκαις καὶ κ5 

5 5 7 " , 5 , ΩΣ ᾿ Μ 

ἐν ἰδίαις συνουσίαις πόρρωθεν ἀσπαζομένων. Οὐδὲ τούτων, ἔφη. 
΄ ἣν 5 , ἴω -» Β Τούτων ' τοι χάριν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ταῦτα προορώμενοι ἡμεῖς τότε 

Ν , “ 2 Ἂ ς ,ς » “ ᾽ ΄ “ » 

καὶ δεδιότες ὅμως ἐλέγομεν, ὑπὸ τἀληθοῦς ἠναγκασμένοι, ὅτι οὔτε 
[ » ’ὔ Ε] , '᾿ ἌΡΑ «ε »} ,} ,ὔ ΄ 

πόλις οὔτε πολιτεία οὐδέ γ᾽ ἀνὴρ ὁμοίως μή ποτε γένηται τέλεος, 

28. 
τὴσ. Α3. 532- 

πολὺ ΑἸΠ: πολλοὶ οσοΥγ. Α3. 
ἑτέρᾳ Π: ἑτέρα Α. 

29. τοιαῦτ᾽ ἄττα ΑἸΠ: γρ τοιαυτὶ ἴῃ 
ξυντεταμένως Α"Π: ξυντεταγμένως ΑἸ. 

4-. τρόπου Π εἰ Ὑρ ἴῃ της. ΑΞ: προσώπου ΑἹ. 

αἱ (Ἰαιοο᾽β ἱπουθά γ ἀηα νγοηου ἴῃ Χ 
όοϑ ν. ἘῸΓ οὐδέν “ἃ τηθῖε ποίῃιησ᾽ 
“πουρδί,᾽ {Π6 τλπιοἢ 1655 Ἔχ ργθβδῖνα οὐδένα 
γγὰ5 οοη]εοίαγοα Ὀγ Η γβομρ δηα οἴΠε 5. 
Ἀπ οχϑαοῖ ρδί8}16] τηᾶῦ 6 [οππᾶ ἴῃ Χ 
όοϑο. Τὴα ρταπάθιγ δηά εἰεναίίοη οὗ 
115 Ῥαββᾶσα γ608}} ΥἹ 486 Α. 
498 Ε 20 τοιαῦτ᾽ ἄττα κτὰ. Ρ]αίο 

ἶἴ5. Πεῖα αἰϊπάϊησ ἴο δριἀδιοίς Παυδηριθβ 
ὈΥ Ξορῃϊβιϊοαὶ ὑπ διουϊοῖαη5. οὗ [Π6 βοῆοοὶ 
οὗ ἀοτρίαβ. τοιαῦτ᾽ ἄττα ῥήματα ΞΞ " ΕΧΡΥ65- 
βΒοηϑ οἵ [Π15 βουΐ ̓  γϑίθυβ ἴο {Π6 71ηρ]6 ἴῃ 
γενόμενον--λεγόμενον, ΜΜΗΪΟΝ 15 ἀἢ 
ΘΧδΙΏΡΪ6 οἵ {πε6 τπϑίουϊοαὶ ἄθνίοθ οὐ] δά 
παρομοίωσις : 5εὲ86 ΑΥἰϑδῖ. Δ λέέ, ΠΙ 9. Τ4τοῦ 
24 [. παρομοίωσις δ᾽ ἐὰν ὅμοια τὰ ἔσχατα 
ἔχῃ ἑκάτερον τὸ κῶλον, 6.5. ἐν πλείσταις 
δὲ φροντίσι καὶ ἐν ἐλαχίσταις ἐλπίσι, ἀπὰ 
ΤΊΔΠΥ ΟἴΠΟΥ ΘΧΘΠΊΡ]65: 566 (ρα δα Ιου. 
Τὴ ἐξεπίτηδες---ὡμοιωμένα, “ ἀ55] 1] το 
ΟἿΘ Δῃοίμευ οἵ δεῖ ρυγροβθ, ἴῃ6 5818 
ἄενῖςε 15 πιθαηΐ. ᾿βοογαΐθβ ἀπα ἢΪ5 ΠΠ ΘΥΑΥΥ͂ 
Ὀτγείθσγεη ορ] γα ἴδ σοῃβίδηι]ν : 566 [Π6 
Τοίθυθποα5 Οἡ 405 Ε- 

ἀλλ᾽ οὐκ--συμπεσόντα κτλ. : “ἰπείεαά 
οἵ 5ροπίδῃβουβιυ οὨϊτηΐηρ Τορ θυ, 5 ἴῃ 
ἴη6 Ῥγεβεηΐ οδβθ᾽ εἴς, ψγῆθγθ [ῃ6 παρο- 
μοίωσις οὗ γενόμενον ἀπα λεγόμενον ἰ5 
ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου (“ παΐττγα],᾽ “ Ξροηΐα- 
πδοιβ,᾿ “ δοοϊάθηΐα] ̓  45 ορροβεὰ ἴο ἐξε- 
πίτηδες). παρισωμένον ἀῃαὰ ὡμοιωμένον 

τα 8] ψ] ἢ ἃ ταίεγεποα ἴο παρίσωσις 
([ῃε Ἔα! }ν οὗἉ οἸαιιβθβ, 5 ἴῸΥ Ἔχα πη ρ]68 ἴῃ 
Ιβοοσῦ. Ζγιερ. 76: 5εὲ6ὲ6 (ορα 1.6. Ρ. τοῦ) 
Δα παρομοίωσις. Ὑπὸ ΜδΠΥ πᾶνε Παάᾶ 
416 ἐπουρῇ οἱ παρίσωσις εἴα. ἴῃ τυογαξ ; 
Ῥαΐ {πον πᾶνε πενϑὺ βθθὴ ἃ Μδὴ παρι- 
σώμενον τῇ ἀρετῇ. Ρ]αΐο πηθαη8 {Ππαΐ {Π6 
{ἰπὴ6 [ΟΥ̓ πλϊποὶηρ ἈΠδίουϊο 15 ραβϑῦ; ννα νγαπῖ 
ἃ ἤ7απ (ἄν δρα 5 ΘΕ ΡΠ Δ.10)," “νἹ Πθαγ ποδά 
Παηα, Ομ6 5111] βίγοηρ τηδη ἴῃ ἃ Ὀ]αἰαπι]απά, 
ὙΠΟ σαη τα]θ, απ ἄτα ποῦ] 16 (ΤΠ 50). 
1 15 ΠΙΡΉΪν ΡρυοΡ Ὁ ]6, ἃ5. 1 ιϊμηπα] θυ ΠΟ] 5 
(Ολγογι. δεῖέγ.Ρ.14),Παἰ Ρ]αἴο Πα 5 ΞΡ βοῖα!]ν 
ἴῃ νῖονν ᾿βοογαίθϑ᾽ 2 αφεργγίσς [γουρποῦξ 
115. Ραβθᾶσθ. ὍὙῃ6 σοπίθπρί! Ὁ] 8 ἀθνίοθϑ 
ΜΠΙΟ ΡΙαΐο Ποῖα τἱϊοα]85. ἀγα δχίγαογαϊ- 
ΠΑΥΪῪ σΟΠΊΠΠΟΙΣ ἴῃ {παῖ Παγαηραθ. ΕῸΓ 
ΟἴΠΟΥ νίονν5 οὗ [Π15 ραββαρθ 586 Αρρ. 111. 
499 α 5» δόξαν ἰ5. “5εοηλίηρ,᾿ “ΔΡ- 

Ῥδαΐδηςε (τὸ ἀληθές αῦονε (ϑομηεβί θυ) : 
οἵ. βρο» ἢ. Τὴδ τϑπάδγϊηρ' ᾿ΔΡρΡΙδιιβε᾽ (Ὁ. 
πα Δ.) οὐ “[Ἀτη6, 15, 1 1ϊη]ς, 1655 ΠΠ|ΚΘΙῪ 
ἴο δ τἱρῃξ. Ἐὸγ ἔριν οἵ. ν 454 Α 71. 
4998 7 τότε. ν 473 Ὁ. 
8 οὔτε-- οὔτε---οὐδέ γε ἰ5 ἃ σΟΙΠΠΊΟΙ 

Β6]ιθησα ὙνΠΘΥα βίγαϑϑ 15 ἰαΪὰ οἡ ἴῃ ]αϑβὲ 
αἰϊογπαίϊνα οἷ, 402 Ε αῃᾶ χΧ ὄοϑ Β. 
οὐδέ γ᾽ ἀνήρΞε' πο, ΠΟΙ γεῖ ἂπ ἱπάϊνι πα] 
πη 15 βαϊὰ Ῥθοδιιβα θνθὴ {Π6 ΡΠ ]ΟΒΟΡ ἢ Υ 
5 ποΐ τέλεος Ὄβχϑερὶ ἴῃ {Π6 ἈΠ] ΟΡ Υ 5 
οἷν : οὗ. 4073. ὁμοίως τη 688 51 ΠΡ ῚῪ “ἴῃ 
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ἣΝ ΕΝ -“ ΄ Ἂ - » Ψ Ν ᾽ “- 

το πρὶν ἂν τοῖς φιλοσόφοις τούτοις τοῖς ὀλίγοις καὶ οὐ πονηροῖς, 
΄ὔ “ 

ἀχρήστοις δὲ νῦν κεκλημένοις, ἀνάγκη τις ἐκ τύχης παραβάλῃ, 

εἴτε βούλονται εἴτε μή, πόλεως ἐπιμεληθῆναι, καὶ τῇ πόλει 
Ἃ “Ὁ - 

κατηκόῳ γενέσθαι, ἢ τῶν νῦν ἐν δυναστείαις ἢ βασιλείαις ὄντων 
- ,ὔ - 

ὑέσιν ἢ αὐτοῖς ἔκ τινος θείας ἐπιπνοίας ' ἀληθινῆς φιλοσοφίας αὶ 
3 Ν », τ , ΄ὔ Ν , δὲ Δ ᾽ ΙΝ 15 ἀληθινὸς ἔρως ἐμπέσῃ. τούτων δὲ πότερα γενέσθαι ἢ ἀμφότερα 
ε Ε 5 ᾿ 3 ᾽Α 2 Ἂν Ν 3 7 Ν Υ Ν, [ 

ὡς ἄρα ἐστὶν ἀδύνατον, ἐγὼ μὲν οὐδένα φημὶ ἔχειν λόγον. οὕτω 
ἊΝ Εν ς - 7 ῇ ε Υ̓ 3 - “ 

γὰρ ἂν ἡμεῖς δικαίως καταγελῴμεθα, ὡς ἄλλως εὐχαῖς ὅμοια 

11. παραβάλῃ Ξ4: περιβάλῃ ΑΠ. 
ΑΞ : κατήκοι (16) Π. τ: καταγελῴμεθα ΤΠ: 

κατηκόῳ ΞΟΠ] Θ᾽ θυτηδοῆου : κατήκοοι 
καταγελώμεθα Α. 

13. 

Π|Κ6 τπδηηου,Ή “ΠΠἸκονν 56, δηα 5ῃου]α ποί 
Ῥε σοπϑβίσιβα ννἹ ἢ τέλεος ἴῃ ([ῃ6 56 η86 οὗ 
“Θ4ΆΆ}}Κ ρεγίβοι, δ5 1. ἀπά Ὁ. {γταηϑ]δίβ. 

11 ἀνάγκη--παραβάλῃ. ὅ::ε ε7. 722. 
παραβάλλειν τηεδῃ5 δοοθάεγε (ποΐ, 85 [85 
Ῥεδη ἀϑβϑεσίεα, δοοι 4676) : οἵ. ΝῚΠ 556 Ο δᾶ 
.1,.),γ5.29038. Τα ψουσά 15 ποί πονγζενϑῖ 4116 
ΔΡΡυορυίαίε μεσε : πα 1 5Που]4 τηπιοἢ Ρτθίευ 
δι σοην!ποΐηρσ εππθπάδίοη οὗ {ΠῸ ἰοχί οὗ Α, 
ΤΙ δηά οἰπεῖ μ88 (ἀνάγκη---περιβάλῃ). Α5 
1 βίδηαβ, περιβάλῃ τηυβί εἰΓΠεΥ 6 1πίγδη- 
βιενα, ΟΥ̓ΕἾἶδε {πῸ ᾿ἱπβηϊνε ἐπιμεληθῆναι 
ΒΕΓ 65 85 [5 ΟὈ] βοΐ ἴῃ ΡΪδοε οἴ δη δοουβαίϊνθ. 
ΝΕΙΓΠΕΥ νῖονν 15 Βαρρογίεα Ὀγ ΔηΥ δν!θηςβ. 
1 [Οὐπποα]ν οοπ]δοϊιτεα ἀνάγκην τις ἐκ τύχης 
περιβάλῃ “τη1}}] 5οπθ ομ6 ΠᾶρΡΡρεη5 ἴο 
ΘΟΙΏΡΕΙ {Ππε86 ΡὨ]Π]Οϑορμουβ᾽ εἴο., Βαϊ τις 
ἀνάγκη--- γέγονεν ἴῃ! Ο 4065 ποί ἔανουγ [Π15 
τΤεπηθάν. [1{ 15 ρεῖπδαρβ βαΐεδί ἴο τϑδάᾶ 
παραβάλῃ Ῥτον]ΒΙ ΟΠ ΠΥ ἀπα 270 Ζ67)12 076. 
ΔῈ ἐκ τύχης οἴ. ΙΧ 592 Α ἐὰν μὴ θεία τις 
ξυμβῇ τύχη ἀηὰ 222. ΝΙΙ 327 Ε. 

13 κατηκόῳ. ΞϑΟΠ]ΕἰΘ Δ ΟΠ 5 σΟη- 
)εοίατα 15 δοοερίεα ὈγῪ Μαάνϊρ, Βαϊζεσ, 
814 7. αηὰ (. 5.4ΠΠ0άῖιπὴ νγὰβ ἱπο! πε ἴο 
τεδα κατηκόοις. Τί κατήκοοι 15 Υἱσῖίι, [ἰ 
Τηϊιϑὶ ϑίαηα ἔου κατηκόοις, ἱπΠ6 ποιηϊπαίϊνε 
Ῥεϊησ ἀπε ἴο {πε ἱπίεγροβιίίοπ οὗ εἴτε 
βούλονται κτλ. Βαυΐ {πΠ6 σοῃδβίγαοίοη 15 
αἸΠησα], ἀπ {Π6 βθῆβα τιηϑαιἰβίδοίουυ. 
Ὗνε τεαυῖγα βοιηα σπαταπίθα {πὶ [Π6 οἰ 
11 ΟὔαΥ (οἴ. 502 Β), δῃᾶ κατηκόῳ ἰ5 [Π8 
ΟἾΪΥ τϑααϊησ ννῃ]οἢ ργον 65 1ξ. 

τῶν νῦν---έσιν. “1 ἀο ποί ἀοπδὲ θα 
[μαὶ {Π15 ννὰθ πιθαπΐ 85 ἃ σοπρ! πηθηΐ 
Δα ᾿ποϊ[οτηεηΐ ἴο (Π6 γουηΡΕΥ ΤΟ Υ 5115 
(Ξες ΡΙαίο ΖΦ 21:2. 7, Ρ. 327). ΑΠά4 1 
υπαεχβίαπα ψμαΐ (Ο]]ονν5. Ρ. 502 ἴῃ {Π6 
ΒΆΤΩΘ ἸΏΔΠΠΕΙ, Ἀθησθ ἰΐ 5εαπὶβ (Παΐ {Π|15 

τί οὗ [ῃ6 αἰαϊοσιιε ννὰβ υυυϊτεη αἰζευ 
15. ἢγϑί νογαρα ἴο 510" γ, δηα ῬΥΟθΔὈ]Κ 

ποῖ Ἰἰοηρ Ὀείοτε [5 ββεοοῃά, δροιΐ ΟἹ. 

ΙΟΙ, 3, ΘΠ {Π6 ΕἸ ογ ΤΙοηγϑίι5 νγα5 
Ἰυδὲ ἀεαά᾽" (ΤΠποπηαβ τὰν ἤογᾷε εα. 
(ΟΒ556 1ν Ρ. 251). [ἢ {πΠ6 ρᾶγ8116] ραββδαρε 
Ρ 473 Ὁ ΡΙαΐο βρεαὶβ οἵ Κίηρϑ δπηά δυνά- 
σται, Ὀὰΐ ποῖ γεΐῖ οὗ Κίηρϑ᾽ βοῆβ. ΤῈ 
Βα βίδποα οἵ Οὐαυ 5 οοπ]θοίαγα 15 οοη- 
Πυτηθα ὈΥ τεοθηΐ οὐ 1Ο15Π} (56 6.5. ΗΠ ΠΟΥ 
Ἐηδί. τ. ΑὌηιῤος. εἴς. ρ. 668) : Βπί 
ΤΙοηγϑῖιβ 1 ἀϊβα ἴπ ΟἹ. το, 2 (5367 Β.6.) 
δια ποῖ ἴῃ ΟἹ]. ΙΟῚ, 3 (374 Β.6.), ἀπά 
ῬΙαΐοβ βεοοῃῶ νἱϑὶξ ἴο 5101} βθοιηβ ἴο 
μανε ἴακεη ρίασε 7π5ὲ δῇ (ῃ6 οἱά 
ἰγταη 5 ἄβαίῃ (ατοίε Χ ρΡρ. 346--256). 
566 4]50 Οἡ Ρὶ 473 Ὁ, ΝΙ 4068 «πὰ “ηέγοά. 
8 4: 

499 τῷ τούτων δὲ πότερα κτλ. 
Οτοῖε ρυοποιησαβ {Π6 Ρ]αϊοηϊς σοϊπτηοη- 
γγΈα] 1 ᾿πηρΟβϑῖ 0] 6 Ὀεοδιθε ““νγα σδηποῖ 
ππἀογβίδηα ἴγοπὶ γΠθ πος {Π6 ίογοα 15 ἴο 
οΟΙη6, ἰθπάϊηρ πα οοϊηρείθης ἴο σεηα- 
ταῖα ᾿ 1ἴ αδἱ ἴῃ6 ἢτγϑθί. Οποα Ῥεσιῃ, πα 
ΠΟ] 45, ““ἘΠθγβ 15 ΠῸ γβᾶβοῃ ὙΨὮΥ 1 τηϊρῃς 
ποῖ Βαανα σοπίϊπιεα." ὙὉὙΠαΐ {πῸὶ τϑδὶ 
αἸΠΠΟυΠν 15. ἴῃ βίαγείησ 1{, ΡΙαίο Εἰ ΠΊ56 1 
ΟἸεαυν ππάεγβίαπαβ (οἴ. δοῚ Α 7.). Ηξε 
γγου]α ποΐ Πονγανεὺ ]]ονν {παὶ {πΠ6 αΠἢ- 
ΟΕ] 15 ἸΠΒ στ] Πΐ4 16 ; βίποα ἃ θεία τις 
τύχη (ΙΧ 592 ΑἹ ΠΊΔΥ ΜῈ]] οσσαγ. Βυΐ 
1η6 {πι6 {]Π]τμαπί οἵ Ῥ]αίο᾽β 1ἄδθαὶ, α5 
ἢ ΠΙτη56 1 [ουθίβ]] ἴῃ ΙΧ 502 Β, ἰ5 ἴο 
Ῥ6Ὲ ϑουρῃΐ, ποΐ ἴπ ΔΠΥ πρὶ βαυῖῃ]Ὺ 
ΟΠ ΠΠΟΉ ΘΔ ἢ, Ῥπὶ ἴῃ 5 ἱπῆποποε, 
ἀϊγεοί δῃᾶ ἱπαϊγθοί, ἀροὴ ἴῃ τηοχδὶ, 
ΡΟΙΙο4], τε]ρίοιιβ, δη 4 ̓π8]]θοῖι8] ρχο- 
σΎαδ5 οὗ ᾿ηδηκίηα : 5688 ' 470 Εὶ 7. δῃά 
Ζε]16γ 5 ἀἰββϑεγίαιίοη. οὐ 726). 2ῥαΐογεζεςἦε 
,ζααέ {71 5617167. δεαϊδτείτεγιρ 7217 αἱ οΐσε- 
“δὴ ἴῃ Ηἷβ Κογέγ ἄρο72 τεγιαὶ ,4Ὶ ὁλαγιαζεεγιρε) 3 
ΡΡ. 68 ἢ. 

17 ἄλλως κτλ. ον ἄλλως “ τηεγε]γ᾽ 
οὗ Ζάφαεί. 116 Ὁ γῆς ἄλλως ἄχθη. Οπ 
εὐχαῖς 566 ΚΥ 450} 2. 
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ῇ λέγοντες. ἢ οὐχ οὕτως; Οὕτως. Εἰ τοίνυν ἄκροις εἰς φιλοσοφίαν 
, ζ ᾽ ΄΄ 2 ο Ἃ Ν 2 “-“ 5 7 [οὶ 

πόλεώς τις ἀνάγκη ἐπιμεληθῆναι ἢ γέγονεν ἐν τῷ ἀπείρῳ τῷ 
, , Ἃ Ἀ “ 3 Ν », “ , παρεληλυθότι χρόνῳ, ἢ καὶ νῦν ἐστὶν ἔν τινε βαρβαρικῷ τόπῳ 2ο 

πόρρω που ἐκτὸς ὄντι τῆς ' ἡμετέρας ἐπόψεως, ἢ καὶ ἔπειτα 
γενήσεται, περὶ τούτου ἕτοιμοι τῷ λόγῳ διαμάχεσθαι, ὡς γέγονεν 
ἡ εἰρημένη πολιτεία καὶ ἔστιν καὶ γενήσεταί γε, ὅταν αὕτη ἡ 

Μοῦσα πόλεως ἐγκρατὴς γένηται. οὐ γὰρ ἀδύνατος γενέσθαι, οὐδ᾽ 
“ “ «ς - 

ἡμεῖς ἀδύνατα λέγομεν: χαλεπὰ δὲ καὶ παρ᾽ ἡμῶν ὁμολογεῖται. 2ς 
Καὶ ἐμοί, ἔ οὕτω δοκεῖ. Τοῖς δὲ πολλοῖς, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι οὐκ μου, Ἴ» ω) ᾽ 

3 - Σ -“ Μ ΜΝ, ΩΣ " πες δ᾽ 2 , ᾿ Ἀ “Μ᾿ Ὁ 

αὖ δοκεῖ, ἐρεῖς; Ἴσως, ἔφη. μακάριε, ἣν δ᾽ ἐγώ, μὴ πάνυ οὕτω 
“- “- ΄ ᾿ 7] ἣ “ ,.΄Ν ᾽ - Ν 

τῶν πολλῶν κατηγόρει. ἀλλοίαν τοι δόξαν ἕξουσιν, ἐὰν αὐτοῖς μὴ 
[ον ) Ν ,ὔ Ν ᾿ ΄ Ἀ “Ὁ 

φιλονικῶν ἀλλὰ παραμυθούμενος καὶ ἀπολυόμενος τὴν τῆς φιλο- 
,ὔ μαθίας διαβολὴν ἐνδεικνύῃ οὺς λέγεις τοὺς φιλοσόφους, καὶ διορίζῃ 

[72 ν Ἃ ,ὔ » “ Ν Ἁ Ε] Ψ, “4 Ν 

ὥσπερ ἄρτι τήν τε φύσιν αὐτῶν καὶ τὴν | ἐπιτήδευσιν, ἵνα μὴ 

30 
600 

ἊᾺ Ν γΝ “ ἴω ἢ καὶ ἐὰν οὕτω θεῶνται, 
7 5 ἀλλοίαν τ᾽ οὐ φήσεις αὐτοὺς δόξαν λήψεσθαι καὶ ἄλλα ἀποκρι- 

- - ΙΔ - - Ἁ 

νεῖσθαι; ἢ οἴει τινὰ χαλεπαίνειν τῷ μὴ χαλεπῷ ἢ φθονεῖν τῷ μὴ 

ς [ον , “4 ἃ Ε Ἂ Υ 

ηγώῶνταί σε λέγειν οὺς αὑτοὶ οἴονται. 

Ὁ -“ ΄ὔ 

φθονερῷ ἄφθονόν τε καὶ πρᾶον ὄντα; ἐγὼ μὲν γάρ σε προφθάσας ς 
ἴον ἴω 7 Χ 

λέγω, ὅτε ἐν ὀλίγοις τισὶν ἡγοῦμαι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ πλήθει χαλεπὴν 

23. αὕτη ΑἸΠ: αὐτὴ Α3. τ᾽ οὐ Βαϊϊεγ : τοι ΠΕ ΦΖ. ἀποκρινεῖσθαι Π|: 
ἀποκρίνεσθαι Α. 

3. 

20 βαρβαρικῷ--ἐπόψεως. (ΟΙ. δίαδα. 502 71. 
8 Α. Τουοῇαβ οἵ {Π15 Κὶπα δγα τασα ἴπ 28 ἀλλοίαν τοι κτλ. 8:6 Αρρ. ΙΝ. 
Ῥ]αΐο δῃα σθηθυα! ]ν [1]] οἵ ῥδίῃοβ, δ5 1 ΘΟΟΛ 2 ἢ καὶ κτλ. “ΟΥ δνεπ τῇ 
1η6 Πορε οἵ τηδη]τηα πῸ ἸΙΟΠΡΟΥ ᾿ΔΥ ἴῃ 
Ηδε]1ὰ5. ὙΠα Ρῥγεβεηΐὶ βθηΐθποα 5 ἃ φοῃ- 
ἔεβϑίοη οἵ {Π6 δοΐ {παὶ ἴῃς ἰουπάδίϊοηβ 
οἵ ΡΙαιο᾿β οἰἐγ αγε ποί ἰαϊά ἴῃ Ἡ 6] επί βτη, 
Ῥαΐ ἴὶὴ Ἡσυτμηδηϊίγ, ππάεοιοίοοά ἃ5 Ρ]αΐο 
ΒΙτηβ6}Γ ππαθγβίαηβ (ῃ86 ϑνοτὰ ἴῃ 501 Β. 
566 οὴ Ρ' 470 Ε. 
499 Ὁ 22 ἕτοιμοι. ΤἼε 6]11ρ56 οὗ {Π6 

ἢγϑί ρεύβοῃ οἵ {Πε Ἴσοριΐα 15 τασθ, Ἔβχοθρί 
ΠΕ ἐγώ ΟΥΆ Ά ἡμεῖς ἰ5 ΘΧΡΥΙΘΘβϑά, Ραΐί 
ἕτοιμος ἰ5. ἃ ὈΥΪΝΙΠΘρΘΩ ννοτὰ : οἵ. 2 αγηι. 
137 Β ἀηπ οΟἴΠΕΥ ΘΧΔΠΊΡ]65 ἰπ ϑοἤδηΖ δρτ. 
Οοηεηι. ἢ]. Ῥ. 35. 

23 αὕτη ἡ Μοῦσα. ῬΠΙΙΟΞΟΡἢν. 
499 Ε 27 μὴ πάνυ κτὰ. Ρ]αίο᾽ 5 

αἰτπᾶ4ς6 ἴο οἱ πολλοί (45 το γϑπηαυ]ς5 
.“Ὅ͵. 8. Ρ. 118) Παβ βομηθνῃαί αἰζοτθᾶ 
βἴποβ 402 Β ἢΐ., ῥῬαγίγ, ρεύῆαρϑ, Ῥεοδιβα 
δῖ5. γαίῃ Πὰ5. Ῥεθη ἀϊνειίεα ἀραϊηδί {Π6 
ἔα!ϑε ΡΒ] Οβορμεσβ. Βαΐ (ῃϊ5 αἰϊεπιρί ἴο 
βΒοοΐῃθ {π86 τῃδηγ-Ποαθα Βραβὶ 5ῃου]ά 
ποῖ Ὀς ἰαἰκβη ἴοο βϑυίοιιθυ : 566 501 Ε--- 

[Π6Ὺ νίαν {Π8πὶ ἰπ (15 ΠΗ, ψ}}1 γοὰ 
ἄδην {Παΐ {Π6Ὺ νν1}] σπαηρσα {Πεῖγ ορίηΐοῃ ᾽ 
Βαϊτου 5 σογγθοίϊ οη---56 6. 67. 22.-ττῖς, ἂ5 1 

ΠΟΥ {Π1η}κ, {Π6 5] Πρ θϑί, απαᾷ θεβί ὃχ- 
Ῥ]αῖηβ {Π6 σουγαρίίοη. 1 οδἢ 566 πο στοιπά 
ἴοΟΥ υτηρ ἐὰν οὕτω αἴσθωνται οΥ ἐὰν 
τοῦτ᾽ αἴσθωνται νι Εϊοματᾶς. ὙΝΊΓΝ οὐ 
φήσεις οἵ. ΤΙ 534 Β. ΕῸΓ οἴου νίενγβ Οἢ 
[815 Ρραββαρξ 5686 Αρρ. ἵν. 

5. πρᾶον ἰ5 δῇ Δ]]5ἷοπ ἴο (Π6 πηϊ- 
νΘΥΒ4 ΠΥ δαμηϊο πραότης οἵ (πΠ6 Α(Πε- 
ηΐδη δῆμος; 566 Ατἱδί. ακ2}. }οί. 21. 4 
τῇ εἰωθυίᾳ τοῦ δήμου πραότητι (ν]ΟΓῈ 
ϑαηάγβ αποίεβ Τ)6πὶ. 77γ1ο.7. 51) ψ ἢ 
Ιβοοῦ. “γι. 20, 300ϑβ.Ύ. Ἡδθηςοα (α5 
ΒοΠ ποι θυ Ροϊπίβ. ουἱ) δημοτικόν τι καὶ 
πρᾶον ἴῃ ᾿πέλγα. 303 Ὁ. (ΟΥ̓ αἰβο ὅορῇ. 
0. ΘΟ, τχλόῖ. 
6 ἐν ὀλίγοις τισίν. Τὐτηγλϊον (Οἄ». 

Βεΐΐ. Ῥ. 45) 1Π1η1κ5 οἵ Τϑοογαΐδθς, θυ Πθτα 
5. Ποιῃϊηρ ἴο βυρσαβί ἃ βρβοὶῆο γϑίξευθποθ 
ὮεΓα, 
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Ψ, οὕτω φύσιν γίγνεσθαι. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5οΟ ἃ 

Καὶ ἐγὼ ἀμέλει, ἔφη, ξυνοίομαι. ἰ' Οὐκοῦν Β “ 
καὶ αὐτὸ τοῦτο ξυνοίει, τοῦ χαλεπῶς πρὸς φιλοσοφίαν τοὺς πολ- 
λοὺς διακεῖσθαι ἐκείνους αἰτίους εἶναι τοὺς ἔξωθεν οὐ προσῆκον 
ἐπεισκεκωμακότας, λοιδορουμένους τε αὑτοῖς καὶ φιλαπεχθημόνως 
ἔχοντας καὶ ἀεὶ περὶ ἀνθρώπων τοὺς λόγους ποιουμένους, ἥκιστα 

ν 76 “, 

φιλοσοφίᾳ πρέπον ποιοῦντας ; 

ΠΠῚ. 

Πολύ γ᾽, ἔφη. 

Οὐδὲ γάρ που, ὦ ᾿Αδείμαντε, σχολὴ τῷ γε ὡς ἀληθῶς 
Ν . Ἂ ᾿ ΄ " ΄ 7 ᾽ ᾽ , 

πρὸς τοῖς οὖσι τὴν διάνοιαν ἔχοντι κάτω βλέπειν εἰς ἀνθρώπων 
- ὔ 

᾿ πραγματείας καὶ μαχόμενον αὐτοῖς φθόνου τε καὶ δυσμενείας 
5 ὦ 3 3 3 , ΒΕ Ν Ἂ, Ψ Αἱ ϑιο δ 

ἐμπίμπλασθαι, ἀλλ’ εἰς τεταγμένα ἄττα καὶ κατὰ ταὐτὰ ἀεὶ 
ε “, 7] -] ἴω 

ἔχοντα ὁρῶντας καὶ θεωμένους οὔτ᾽ ἀδικοῦντα οὔτ᾽ ἀδικούμενα 
[} » 2 , ῇ ΧΝ Ψ' Ν Ν “ Ψ “ ὑπ᾽ ἀλλήλων, κόσμῳ δὲ πάντα καὶ κατὰ λόγον ἔχοντα, ταῦτα 

Ὁ ΄' ον 

μιμεῖσθαί τε καὶ ὅ τι μάλιστα ἀφομοιοῦσθαι. ἢ οἴει τινὰ μηχανὴν 
Ψ “ ξ ἌΣ 9 ΄ δὴ - 2 - ᾽ Ζ 

εἶναι, ὅτῳ τις ὁμιλεῖ ἀγάμενος, μὴ μιμεῖσθαι ἐκεῖνο; ᾿Αδύνατον, 

ἔφη. Θείῳ δὴ καὶ κοσμίῳ ὅ γε φιλόσοφος ὁμιλῶν κόσμιός τε! καὶ Ὦ 

17. ἀδικούμενα ἘΠΦ: ἀδικούμενον ΑΠΊΞΞ: ἀδικούμενος 113. 

5ΟΟΒ 9. τοὺς ἔξωθεν κτλ. Ἰϑοογαΐεϑ 
ΒΕΘΠ5 ἴο ἤᾶανα ἴθ [15 85 ἃ Ρείϑοπδὶ 
αἰΐδοϊκ, 85 Ῥεύῃδρϑ 11 νγὰβ ᾿ἱπίθηά θα ἴο Β6. 
ΗΙ5 ΓῈΡΙγ τπηδὺ ὈῈ ἰουπά ἴῃ “47ε{14. 26ο ΤΠ. 
περὶ τοὺς πολιτικοὺς λόγους ἡμεῖς ὄντες, οὖς 
ἐκεῖνοί φασιν εἶναι φιλαπεχθήμονας 
(οἴ. φιλαπεχθημόνως ἔχοντας ὨεΤΕ), πολὺ 
πραότεροι τυγχάνομεν αὐτῶν ὄντες " οἱ μὲν 
γὰρ ἀεί τι περὶ ἡμῶν φλαῦρον λέγουσιν, 
ἐγὼ δ᾽ οὐδὲν ἂν εἴποιμι τοιοῦτον, ἀλλὰ 
ταῖς ἀληθείαις χρήσομαι περὶ αὐτῶν κτλ. 
5668 ἴΠε ᾿ητθγθβίϊηρ ἀἸβοιιββίοη ἴῃ ΓΟ τη Ώ] 6 Γ 
1 ὉΡ΄ 81. 

Ιο αὑτοῖς ἀΔηά ποί αὐτοῖς ἴ5 σοΥίΑΙ ΪῪ 
ψηΠαὶ Ῥ]αΐο ννυγοΐβ. Ἐδ]σα ΡΠ] ΟΒΟΡΠΘΥ5, 
1|κ6 Ῥαᾶ βοϊμοϊαῦβ, δα αἰνναγβ δρυβίηρ 
ΟΠΘ6 8Δηοίμεσ. Ὅπα τηϊ4416, ψν ]οἢ 15 στα- 
ΟἸΡΙΟΟΔΙ, 15. 4150 ἀβοϊβῖνα ἴῃ [ανουῦ οὗ αὗ- 
τοῖς : οἷ. Ολαγῆϊι. 154. Α λοιδορουμένους 
ἀλλήλοις. . Δηά (. (ἢ Θ.4]ΠὈ0αὰπὶ ἀηά 
τ[ῃ6 εὐϊίουβ σθπουα! ν, Ἔχοθρί ϑομηρβὶ 6) 
γΕΔα αὐτοῖς, γετηδυ]τηρ (Πα ““ 1 νγὰ5 ὈῪ ΠῸ 
ἸΏΘΔΠ5 Δ ἘΠΟΟΙΠΙΊΟΠ ΡΥδοίϊοα οἵ {Π6 οἱά 
ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΠοΥ5 ἴο ἀθιι56 {Π6 ρβορὶβ." Ρ]δαΐο 
15. ποΐ βρβακίηρ οἵ ἴῃ οἱ ρῇῃ)])οβορῃε 5 
αἱ 411, θὰς ΟἾΪΥ οὗ 5ορῃϊδίβ. δπᾶ ργε- 
θπάδυβ, ῆο ἄο ποί δῇιβθ, Ραΐ ἢαδίίου 
Δηα οα]016 [Π6 ῬΘΟρΙβ (493 Α Π1). 

[1 ἀεὶ περὶ ἀνθρώπων κτὰ. ΤῊΘ 5ΕεἸκου 
αἰἴογ Τυα ἄοοθθ ποῖ ἱπάμπ]σα ἴῃ Ῥεὺ- 
ΒΟΠΔ 1165 (οἵ, Αὐὶϑί. “τά. δζε. τν 9. 112 58 
5 ΕΠ δηὰ Αἰλθέ. 1 4. 1381 7), ΟΥ̓ βοαηάαὶ] 
(2 λεαφέ. 173 Ὁ: οἵ, 174} Π.). ΗΙ5 5ἰηρ]ε- 

τηϊηεα ρατϊβς οὐ Ὑγαίῃ Ιθανεθ ἢὨϊπὶ 
ΠΘΙΓΠΟΥ {1π|6 ΠΟΥ πο] Ππαίοη ἴο (ΑΚ ἀθουΐ 
ῬΘΟΡΙδΕ. 

12 πολύ γε: 55. ἥκιστα. Ααϊηταηίαβ 
δοσοιϊηϊηοάαίεβ ΠΙ5 ΔΠΒΕΥ ἴο [ῃ6 ἰαϑβί 
αἰαιβε οὐ ϑοογαίθβϑ᾽ σιδβϑίίοη. 866 οἡ 
465 Ὲ. 

123 σχολή. (ἵ. 7 λεαφέ. 175 Ὁ ἴ΄. 
Β5ΟΟς τό εἰς τεταγμένα ἄττα κτλ. 

ἍΝ Ί {Π6 σαπεῖαὶ 5εη586 οἵ. 7 ζεαεί. 174. ΠΠ., 
λαρά. 790, Ὁ, 7Ζ7γι. 47 Β, Ο δῃά Ἐλτ- 
ΡΙάε5. 27. 902 ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ] 
ἔσχε μάθησιν ] μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύ- 
νὴν 1 μήτ᾽ εἰς ἀδίκους πράξεις ὁρμῶν | ἀλλ᾽ 
ἀθανάτου καθορῶν φύσεως | κόσμον ἀγήρων, 
πῇ τε συνέστη ] καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως. ] τοῖς 
δὲ τοιούτοις οὐδέποτ᾽ αἰσχρῶν [ ἔργων με- 
λέτημα προσίζει. ἘΣ ρΙ465᾽ ᾿ἴπ65 8.6 
οοποαϊνθα [ἢ [Π6 βρίτὶ οἵ Ῥ]αίο δῃηά 
ΘΧΘΟΙΪΥ 1ΠΠβίγχαϊθ Π15. πηθδηΐησ, ἜΒΡ ΘΟ} 
1, δ 1β. ἀβΌ}}Ὺ Βρροβεα, {πεν τεΐεσ ἴο 
1ηὴ6 ΡΒΙΠ]ΟΒΟΡΠΕΙ Απαχαροῦαβ. Απ εἷο- 
4αεηΐ πιοάθυῃ ΡΥ }16] τῆν Ὀ6 ἰοιπᾶ ἴῃ 
Θθνθηβοη 5 " Κγρεγηόμς τ δγίσψι ̓  Ῥ, 
26ο. 

[7 ὁρῶντας. ΕῸΓ {Π6 οἤδησε ΠΌΑ 
ΒΙΠΡΊΪΑΥ ἴο ΡΟΙ γα] οἷς 1 3474 72. 

21 κοσμίῳ. [1ἰ Πα5 θεδη {Πποιρῃι {πδὲ 
{μετα ἴθ ἃ ΡΙαὺ οἱ κόσμος ἴῃ {πΠ6 56η86 οὗ 
{πε {Ππΐνετβε οὐ ἤδβανεηβ. Βαΐ {Π6 ρῃ11ο- 
ΒΟΡΠΕΥ 5 ρᾷΖα οιϊβοαῦβ {Π6 Ἡΐθανθηβ, ἀπά 
ἰ5 ἢχβᾶ οἡ [Πη6 ὑπερουράνιος τόπος, ΜΥΏΘΓΘ 
1η6 Ιἅφ6α5 ἄννεὶ! (Σἀαεαγ. 247 6). 
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θεῖος εἰς τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ γίγνεται" διαβολὴ δ᾽ ἐν πᾶσι πολλή. 

Παντάπασι μὲν οὖν. ᾿Αν οὖν τις, εἶπον, αὐτῷ ἀνάγκη γένηται ἃ Η ( 
» “ Ν -“ 5 5 θ ’ "0 Ν ὃ (αᾳ ἊΝ ὃ 0 α τιθ , 

ἐκεῖ ὁρᾷ μελετῆσαι εἰς ἀνθρώπων ἤθη καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ τιθέναι 

καὶ μὴ μόνον ἑαυτὸν πλάττειν, ἄρα κακὸν δημιουργὸν αὐτὸν οἴει 

γενήσεσθαι σωφροσύνης τε καὶ δικαιοσύνης καὶ ξυμπάσης τῆς 

δημοτικῆς ἀρετῆς; κιστά γε, ἢ δ᾽ ὅς. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν δὴ αἴσθωνται 
“ “ ““ ἂ “-“ 

οἱ πολλοί, ὅτι ἀληθῆ περὶ αὐτοῦ λέγομεν, ' χαλεπανοῦσι δὴ τοῖς 
, ὌΨΑ ͵ ς “- Τὰ [ » » γ 

φιλοσόφοις καὶ ἀπιστήσουσιν ἡμῖν λέγουσιν, ὡς οὐκ ἂν ποτε ἄλλως 
γὃ ΄, 7, :] Ἀ 2 Ἂν ὃ ως ς Ὁ θ ’ὔ 

εὐδαιμονήσειε πόλις, εἰ μὴ αὐτὴν διαγράψειαν οἱ τῷ θείῳ παρα- 

δείγματι χρώμενοι ζῳγράφοι; 
,ὔ , , - - 

αἴσθωνται. ἀλλὰ δὴ τίνα | λέγεις τρόπον τῆς διωγραφῆς; 
Οὐ χαλεπανοῦσιν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐάνπερ 

Λα- 
͵ 3 ΟῚ ΕῚ , .“, », , Ν », » ,ὔ 

βόντες, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὥσπερ πίνακα πόλιν τε καὶ ἤθη ἀνθρώπων 
“ ἊΝ Ν 7ὔ Ψ «ἃ Β᾿ υλ εἰ ἦ Ὁ) 5 Ω 

πρῶτον μὲν καθαρὰν ποιήσειαν ἄν, ὃ οὐ πάνυ ῥάδιον: ἀλλ᾽ οὖν 
3 [ἢ ͵ὕ ΕΝ 5 ᾿ “ ΕΒ , [ο 7 }] , 

οἷσθ᾽ ὅτι τούτῳ ἂν εὐθὺς τῶν ἄλλων διενέγκοιεν, τῷ μήτε ἰδιώτου 
7 , ᾽ Ν ΕἾ “ Ν ΄, , ᾿ Ὰ 

μήτε πόλεως ἐθελῆσαι ἂν ἅψασθαι μηδὲ γράφειν νόμους, πρὶν ἢ 

παραλαβεῖν καθαρὰν ἢ αὐτοὶ ποιῆσαι. Καὶ ὀρθῶς γ᾽, ἔφη. Οὐκ- 

4. διενέγκοιεν Φ: διενεγκεῖν Α΄: διενεγκεῖεν (56) [Ξ. 

ΒΟΟΡ 22 διαβολὴ κτὰ. ἐν πᾶσι ἰ5 
πδαΐεσ, “αἰ θεῖς τηἰβγεργεβαηίδίοη 5 τΠ8 
Ἔνευυ  μογα,᾿ ““ἴΠεγα 15 αἰνγαγβ ἀθιγδοίοῃ 
δοΐϊηρ οπ᾿ (7. ἀπά (.). 

23. ἂν οὖν τις κτλ. (΄. 4846. 
27 δημοτικῆς ἀρετῆς. Νοί 5οϊοηίβο 

γίτίαβ, Ὀεοδιβα [15 ᾿πιε]]βοῖια] Ῥαβὶβ ἴῃ 
[8ε τηϊπαβ οὗ ἴῃ 6 ρεορὶε 15 ὀρθὴ δόξα, ἀπὰ 
ποΐ ἐπιστήμη. 366 ΙΝ 430 Ο 22., δα οΟἢ 
δημοτικὴ ἀρετή φεηεΥα}]ν ΖΕ]]ΕΥ ΠΙ 1, ΡΡ-. 
503-τύοι, ἀπὰ Ατομει- Ηϊη 5 βαϊεοη οὗ 
τῆ “ααφαάο ΑΡΡ. 1. Τῆς “ἀετηοίίο νἱτίαο᾽ 
ψΒΐοῃ {π6 ΡὨΪΟΘΟΡΠΕΥ σοπηδίχιοίβ 15. οὗ 
σοῦτβα ἴῃς Ῥεβί οἵ 115 Κιπά, 
ΒΟΙΑ 3 ὃ οὐ πάνυ ῥάδιον. (ἢ 

4096 π. ῬΪαϊο᾽5. κάθαρσις 15 5. ΠΟ] ΕΠΕ]Υ 
ἀταβίῖο. Ηδ νου στυβίϊοαίθ {Π6 δπίσα 
Ῥορυϊαίΐοη ἀρονε ἴβεῃ υϑαῖβ οἵ ἂρβ, δπὰ 
Ῥηηρ ἃρ {Π6 τειηδί ποὺ ἴῃ {Π6 ὈΥΪΠΟΙΡΙ65 
οὗ ἢ15 καλλίπολι: (Ν1Ι 540 ΚΕ Γ΄. 71.). 

4 ϑιενέγκοιεν. 866 ε7΄. 72. ΘΟΠΠΘΙΑοΥ 
τεϊαϊπ5 διενεγκεῖν, σομραυηρ ΟἴΠΕΥ Ρᾶ8- 
βᾶρσεβ ἴῃ ΠΟ ὅτι 15 [Ὁ] οννεὰ ὈΥ δῇ 
ἱππηϊνα. [Ιηβίδηοθς οἱ [15 ᾿γγθρι ] ΑΥ Υ 
ΟΟΟΑβΙ Ομ] ν οοοὰν (Κ ΠΠπῈγ Ογ. Ο7. 11 
Ρ- 877)» θαὶ 10 ἰδ ἀπαβαα!]ν αὐνκυγαγὰ Πα, 
Δ Πα τΠ6 τηδ]ουΥ οὐ βαϊτουβ ἀύθ ΡΥΟ Δ ΌΪΥ 
τίρῃς ἴῃ [Ο]]ονησ ψ. Ι Πα βεηΐ!- 
τηβηΐ οἵ. Ζατυς 735 Β-726 σ, Ποῖα (Π6 
ΠΘΟΘΒβΙΓΥ οὗ δὴ ἴη114] κάθαρσις 15. Ἔα 14}}γ 
ἰηϑἰβίε οἡ, δηᾶ ναγίουβ ἰουτηβ οὗ 16ρ]516- 
να Ρυγραίίοη ἀγα ἀθβουαά. 

μήτε ἰδιώτου κτλ. ὙὍὩΠε ἱπάϊν! πα] 
ἰ5. οἰεαηβεάᾶ ΒΥ (Π6 ϑοογαίίς δἰθποπαβ, 
ὙΠΙΟΠ Ραγραϑ Πΐπη οὗ 15 [α]56 Ῥβυβιιαβίοῃ 
οἵ Κπον]εάρε: οἵ. .δοϑά. 230 Β--Ἑ, ΨΠΕΓΕ 
[815 Κὶπά οἵ κάθαρσις ἰ5 Εχροππαεά ἴῃ ἀ6- 
411. (ΟἸ]ά δ βίθανε (4. “ 2ῆ. ΠΙ Ρ. 201) 
Ῥοϊηίβ οαξ [Παΐ {πε “δγέϊου]ασ ᾿πΠηϊνο᾿ 
νν ἢ ἄν 15 ταῦθ ἴῃ Ρ]αΐο. 

5. γράφειν νόμους : “ἴο ρΡαϊπί οΥ ταί 
Ιαννβ5. ΕΙΟματάβ ἰ5 ἱπο] ποθ ἴο οδηςα] 
μηδὲ ---νόμους 45 ἱπνοϊνίηρ “ἃ ηϊοβίὲ 
ανν]ςνγαγὰ ἀπα ἰηαγί βεῖς σοπίαβιοη οἵ {Π6 
ἄρτια (ραϊπεϊηρ) τ ἢ [Π6 τπΐηρ Πραυγεά 
(Ἰορ ϑ]αἰϊομ)." Νοιπῖπρ' ἰ5 πιοσα δι] ἴῃ 
ῬΙαΐο μη ϑὰο ἃ “οοηδιβίοπ,, ἴΓ {Π6 
Ρμγαβα βιρὶογεα θθαῦβ, {|κεὸ γράφειν νό- 
μους, ΟΥ̓ ἶδ οαρ4]6 οἵ Ῥεαγίηρ, {πὸ ἀν- 
δρείκελον Ὀ6Ιονν, ἃ πιθαηϊηρ οἵ 15 Οὐ ἃ5 
γγ6}1 ἂἋ5. Δἢ δρρ]ϊοαίίοη ἴῃ {Π6 5ἰτηῖ]θ, ἀπά 
ἴι 15. ἃ Πδύγο οοποθρίίοη οἵ ατί νη ϊοῃ 
Ρτοποιηοθβ ἰῃ6 ἰάϊοπη ἱπαγίϊϑέϊο. Οἵ. 
507 Α 3:. ἀπ Ξπμέλνῥλ. 3.Α ψ ἢ τὰν ποία 
δὰ Ιος., δῃηα 566 αἷϑὸ οἢ Ρ 451 Β. Οὐορει 5 
ἐγγράφειν νόμους, νΥὨϊο ἢ Βαϊίου δάορίϑ, 15 
ΔΉΠΟΥ ππϑιοσοϑϑία] αἰζϑιηρί ἴο οΟὈ]᾿τοταῖς 
15 ομαγδοΐθυβιῖς ἐβαΐαγα οὐ Ῥ]αἴο᾽ 5 βίγ]β. 

6 παραλαβεῖν καθαράν. Ρ]αίο ννου]ὰ 
οἰΐα ἃ5 θβχαῃιρίθϑ ἃ [ατοΥ νῆ0 15 δηϊγιβίθα 
ψ ἢ 1Π6 5016 δας που νοῦ ἃ οἢ]]4, ἀπά 
Ἰερ᾽ϑ᾽αΐουβ ψηο (45 ἴῃ (6 Ζατὺς 702 Β [{) 
τϑοοῖνα αὐϊοογαΐϊο ῬοννοΥ ἴῃ ογάθυ ἴο ἐοαπά 
ἃ σο]οηγ. (ΟἿ 400 Β 71. 

25 

30 



Ι1ο 

15 

42 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [Ξο1 ἃ 
“ Ν “ «Ἃ Ν “ “ ᾿Α 

οῦν μετὰ ταῦτα οἴει ὑπογράψασθαι ἂν τὸ σχῆμα τῆς πολιτείας; 
ὔ 

Τί μήν; "ἔπειτα, ' οἶμαι, ἀπεργαζόμενοι πυκνὰ ἂν ἑκατέρωσε 
» Ἂ , ΝΥ ͵ὔ , Ν ΟΥ̓ ἽΝ “ Ν 

ἀποβλέποιεν, πρός τε τὸ φύσει δίκαιον καὶ καλὸν καὶ σῶφρον καὶ 
ιν “ “- ὰ -“ 

πάντα τὰ τοιαῦτα καὶ πρὸς ἐκεῖνο αὖ, ὃ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐμ- 
“-“ ν, [Α [ο 

ποιοῖεν, ξυμμιγνύντες τε καὶ κεραννύντες ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων τὸ 
᾽ 7 ΚΕ τ γον ἃ ΣΧ ὧν ΟΣ ΒῈΣ ὦ 
ἀνδρείκελον, ἀπ᾽ ἐκείνου τεκμαιρόμενοι, ὃ δὴ καὶ “Ὅμηρος ἐκάλεσεν 
» ἢ -“ 5 , 5 Ἄ ψ ἊΝ » Ἢ Ε] » 

ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐγγυγνόμενον θεοειδές τε καὶ θεοείκελον. ᾿Ορθῶς, 
5 » Ν , 

ἔφη. Καὶ τὸ μὲν ἄν, οἶμαι, ἐξαλείφοιεν, τὸ δὲ πάλιν ἐγγράφοιεν, 
᾿ ἕως ὅ τι μάλιστα ἀνθρώπεια ἤθη εἰς ὅσον ἐνδέχεται θεοφιλῆ Ο 

8. ἑκατέρωσε φ: ἑκατέρως ΑΠΙΣΞ. 1Ιο. ὃ ΠΕ εἰ οοἵἵ. Ζ: τὸ ΑΠ. Τῃ Α ἰαηδη 
ααπη ΠΟη Ροβί ἀνθρώποις (ηποά «Δἰῆτπηαηΐ ΤΙ 6565), 564 ροϑβί ἐμποιοῖεν ᾿ητοΥρα ποία πη 
511, νἹάθίυγ βουῖθα παρ]θρθηῖβ Θχαγαββα τὸ ΡΥῸ ὅ. 

5018 ο τὸ φύσει δίκαιον 15 ἀ55γ6 4] ν 
ἴῃς Ιάφα οὗ [πϑίϊσβ, ἂἃ5 ορροβεᾶ ἴο τὸ 
νόμῳ δίκαιον “σοηναηίοηδὶ Ἰπβίϊσε ̓: οἵ. 
ΒΟΟΟ 8ηά ((ου φύσει) ν 4768. ὅ66 «50 
ΟΠ Χ 508... Βοβδπαπεῖ 'ρῆουαϑ [Π6 πηοϑβὲ 
Θββθηῖα] δ ηα οπατγαοίεγιβίῖς [δαίασε οἵ 
ῬΙ]αῖοβ (θδοῃϊησ ΏΘΠη ἢ6 τΤαπλα 5. {παῖ 
“1Π6. “ παίαγα] ̓  ῬΥΏΟΙΡΙ65 οὗ Ἰπϑέϊοα ἀπᾶ 
ΟΙΠΘΥ ΤηΟΥᾺ] 14 }1{165 ἀγα πὸ ἀοαθί (ῃο56 
ὙγΠΙΟἢ ῬΙαΐο Ὀ6]1Θν 65 ὨΙ πη56]Γ ἴο Πᾶνε ουιπα 
Ῥταβθηΐ, ἴῃ ναυῖοιβ ἄδρυβαβ, [Ὠσουρπῃοῦί 1ῃ- 
οΥΡαηϊς Δηα οΥὐρϑηϊο πδίαγε δη4 {Π6 δηΪτη 4] 
ὑγου]α, πα οα]Π] δ ]ηρ' ἰῃ {ΠῸ Π1{π οὗ τηδη.᾽ἢ 
Τι 15 θεία ἴο ἰεΐ Ρ]αΐο βοδὺ γγῇεθγα "νὰ σδη- 
ποῖ [Ο]]ονν τη {Ππᾶῃ {Ππ5 ἴο ΟΡ 15 ψΊησβ. 
566 [Π6 ΑΡρεῃαϊχ ἴο Βοοῖκ Ψ δὲ ίαΐο" 5 
“εαϊεεζε. 

το καὶ πρὸς ἐκεῖνο κτλ. ΤΠΘ Ἰερὶ8- 
Ἰαϊϊνα Ῥαϊηίθυ Ἰοοὶα πον αἱ 5 πΊο 6] 
((ῃε φύσει δίκαιον εἴς.), πον αἱ Ηΐδ Ρἱοΐατα 
([ῃς δίκαιον εἴς. ννῃῖοἢ Πα 15 ἱπηρ]αηίησ 
ΔΙΠΟΠΡ Π]6Π), ΤᾺΡΌΙηρ οὐΐ οη6 ρατί δῃηά 
Ῥαϊπίηρ᾽ ΔΠΟΙΠΟΥ 1 ἀρ αΐη (τὸ μὲν---ἐγγρά- 
φοιεν), {1 16 15 δας ᾿Ι5Π 4 νυ {Π6 γαβαϊί. 
ἨΦδ σογλ]η65 Δηα ΤΪΧΕ65 νδυίοι5 ἐπιτηδεύ- 
ματα ΟΥ̓ Ἰηϑί1{π|10Π5, {11 Π6 Ῥγοάποαβ {Π6 
ἔχις ἀνδρείκελον ΟΥἨῺ “ΘΟΙΟῸΓ ἀπα |ἰϊκ6- 
Π655 οὗ πιὸ Μαημοοά᾽; Ἰδὲ ἂ5. {π6 
Ῥαϊπίθυ τλΪχῈ 5. ναυ οι 5 ΘΟ] Ουγ5 ἴο ργοάποα 
ἢϊ5 ἀνδρείκελον ΟΥ ἤεδἢῃ-τἰηϊ. ἀνδρείκελον 
ἴῃ 2αϊγιίϊγι νγὰ5 ἃ βοτί οἵ ἢβϑῃ- ο]ουτγ, 
τηδα ὈΥ ταϊχίηρ ναυΐοιιβ ΘΟ] γ5 ἰορσοί ΠΕ Γ: 
566 ὑγαΐ, 424, Χεη. Οδ. το. 5, Ασίϑβί. 
εἴα ρέ71. α7,.1 τ8. 7255 τύ απὰ Κα Πη]ςθη οα 
ΤΙπιαθιθ ἤέχ. 5.ν. Τὸ (15 Ρ]αΐο οἵ 
σΟῦγθ6. Δ|1ὰ465, θας ἢς ᾿ἰπἰθηᾶς τι5 αἷβὸ 
ἴο ἴαϊςα (ῃ8 νοτά ἴῃ 115 εἰγηηοϊορίοδὶ 
ΒΙρ Ι ΠοδΙΟη, ἃ5. 15. οἷθαὺ το θεοείκελον 
Ῥεῖονν. Τῇαε ϑίγθος ἰὴ ἀν δρείκελον, α5 ἴῃ 
θεοειδές αἀπα θεοείκελον, 15 Οὐ ἴπ6 ἢϊοί 

Ρατί οἵ [ῃΠ6 σοπιροπηά : ἴ{ 15 ποὲ {Π6 τῇθυα 
ἀνθρωποειδές, Ὀὺπῤ (ῃ6 27727672-11κὲ, αἱ 
ΠΟ ἢ (Π6 ἸΕσΊ βίου δἰπβ: οἷ, (ῃ6 ἴοτοα 
οἵ ἄνδρα ἴῃ 4098 ΒΕ. ἀνδρείκελον τηῖρσῃξ θὲ 
ἰχδῃβιαίεα Ὀν “{π6 πυχηδη ἔογτη ἀϊνίπε,᾽ 
εχοθρί ἰμδΐ “ἔουτα᾿ ϑυρσεβίβ ἃ Ψτοησ 
ποίΐοη. ἘΕῸΓ οΟἴΠΕῚ νίθννβ οῃ [15 ραβϑασαὲ 
ἘΕΕ ἌΡ 

13 θεοείκελον. 771.1131 εἴ 84]. [1 15 
ῬΙβαβίηρ ἴο πιβεῖ νυ] 50 σου 14] ἀπά 5ροη- 
ἴδηθοῦβ Δῃ ΔοΚπον]εάστηθηΐ οὗ Η ΟΠΠΕΥ ἃ5 
ἃ ἰἸΠαγθα 5ριστ ἴῃ ἃ Ρᾶββαρα 50 {π]] οὗ 
ΡῬΙαίο᾿β σμαγδοίογι βίο 14 βα]ίβιη. ὙΠΕΘΓΙΕ 5 
τη Υ6 ΠΔη ἃ σταίη οἵ ἐγαῖῃ ἴῃ ΤΟΠρΊΠαϑ᾽ 
ΟΡ βεγνδίίοῃ : μόνος ᾿Ηρόδοτος ᾿Ομηρικώτα- 
τος ἐγένετο; Στησίχορος ἔτι πρότερον ὅ τε 
᾿Αρχίλοχος, πάντων δὲ τούτων μάλιστα ὁ 
Πλάτων ἀπὸ τοῦ ᾿Ομηρικοῦ κείνου νάματος 
εἰς αὑτὸν μυρίας ὅσας παρατροπὰς ἀποχε- 
τευσάμενος (περὶ ὕψους 13. 3). ΒΥ [πε 
ψγογᾶβ. τὸ ἀνδρείκελον---θεοείκελον Ῥ]αῖο 
ΤΊΘΔΠ5 ἴο βιρραβί παὶ Μδῃ 15 {Πθη πιοβέ 
ΤΩ ΉΠΚῈ ΠΘη Π6 πηοβί ΧΈϑΕ 165 αοά: 
Πα (45 ΤΕΠΗΥΒΟΠ 5805) “Π6π τηοβὲ σοά- 
1|κ6 Ῥεϊπρ' τηοβί ἃ πιδη." (ΟἿ. ΙΧ 580 Ὁ 7. 
ΤἼΙ5 στα πα δὶ αϊηρ σοηνϊοίίοη οἵ {16 
Ῥίδβεποα οὗ ἃ αἰνίπα δἰετηθηΐ νυ] Πϊῃ τι5, 
ΤΟ θυ! ηρ᾽ ΟἿἿ ΠαίγΘ Ἔβϑθητ14}}ν ἀπα {γπ]ν 
Βυτηδῃ, τηα]ς 65 1{561{ 6] 1 ΠΘΑΥ]Υ 41] [6 
ἀϊαϊοσιιθβ οἵ Ρ]αΐο. Τί 15 {π6 αἱ{ϊπταῖα 
ΒΟΙΓΟΘ οὗ 4]1] Πῖ5. 146 8]15η}, τε]ρίοιβ ἀπ 
τη ργ5ῖ0α], ΠῸ 655 {πᾶ τποῖὰ] ἀπά 
ῬΟΙΠ ρα, ἀπ τη Υ τ γ6Ὲ}} θῈ σοηϑίθυθά 1ῃ6 
τηοβί ρυθοΐοιιβ δη δπαιυγίησ ἱπῃουϊ απο 
ννΒΊΟἢ ΠῈ μὰ5 Ὀβαπδαϊῃεα ἴο ροβίεσιυ. 

501 σ 15 ὃ τι μάλιστα 5Ποι]ὰ θὲ 
ἰαἰςθὴ ἢ ποιήσειαν, Δηα εἰς ὅσον ἐνδέ- 
χεται νυ θεοφιλῆ: “ἀπέε]}], 45. ΤᾺΥ δ5 
ῬΟΒΒΙΌ]6, ἴπὸν παν τη ποτα Πυμηδῃ 
ΟΠαγδοίθιβ 85 ἄθαὺῦ ἴο (ἀοᾶ 85 Βυχϊήηδη 
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,ὔ “ » ΠῚ 

ποιήσειαν. Καλλίστη γοῦν ἄν, ἔφη, ἡ γραφὴ γένοιτο. ἾΔρ᾽ οὗν, 
93 Ὧν Ὁ , Α , ᾿ »,)» ἃ ᾽" δ “ ΕΣ 

ἦν δ᾽ ἐγώ, πείθομέν πῃ ἐκείνους, οὺς διατεταμένους ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔφησθα 
[.] ΄ »“ ͵ 5» » 

ἰέναι, ὡς τοιοῦτός ἐστι πολιτειῶν ἕῳγράφος ὃν τότ᾽ ἐπῃνοῦμεν 
Ν ᾽ ΄, 9 ἃ ϑ᾽ -“ » , “ ἊΝ , Ε] -“ 

πρὸς αὐτούς, δι’ ὃν ἐκεῖνοι ἐχαλέπαινον, ὅτε τὰς πόλεις αὐτῷ 
“- “ .᾿ ΒΔ 

παρεδίδομεν, καί τι μᾶλλον αὐτὸ νῦν ἀκούοντες πραὔνονται; Καὶ 
ω “ Ν Ν 

πολύ γε, ἢ δ᾽ ὅς, εἰ σωφρονοῦσιν. Πῇ ' γὰρ δὴ ἕξουσιν ἀμφισβη- 
“-“ “- ΄, ἂν 

τῆσαι; πότερον μὴ τοῦ ὄντος τε καὶ ἀληθείας ἐραστὰς εἶναι τοὺς 
, Ὥ " Ἂὰ Ν Ν Ἁ 

φιλοσόφους; Λτοπον μέντ᾽ ἄν, ἔφη, εἴη. ᾿Αλλὰ μὴ τὴν φύσιν 
4. πἰςΐ 2 7, 3 δι... ΓΑ «Ὁ ς “ ὃ Χθ Ὗ Ο ὑδὲ “ 

αὐτῶν οἰκείαν εἶναι τοῦ ἀρίστου, ἣν ἡμεῖς διήλθομεν; Οὐδὲ τοῦτο. 
-“ - , 

Τί δέ; τὴν τοιαύτην τυχοῦσαν τῶν προσηκόντων ἐπιτηδευμάτων 

οὐκ ἀγαθὴν τελέως ἔσεσθαι καὶ φιλόσοφον εἴπερ τινὰ ἄλλην; ἢ 

ἐκείνους φήσει μᾶλλον, οὺς ἡμεῖς ἀφωρίσαμεν; ᾿ Οὐ δήπου. Ἔτι 
Ω » -“ , ς - “ Ἂν Ἃ , Ν , 

οὖν ἀγριανοῦσι λεγόντων ἡμῶν, ὅτι πρὶν ἂν πόλεως τὸ φιλόσοφον 
, 7ὔ - “- 

γένος ἐγκρατὲς γένηται, οὔτε πόλει οὔτε πολίταις κακῶν παῦλα 
ἧς “Ὁ ἴω ’ , 

ἔσται, οὐδὲ ἡ πολιτεία, ἣν μυθοχλογοῦμεν λόγῳ, ἔργῳ τέλος λήψεται; 
ΕΣ » ᾳ Β , μ τὰ δ᾽ 3 ᾿ Ἦν ται - τ᾿ ΄ 

Ισως, ἔφη, ἧττον. ούλει οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μὴ ἧττον φῶμεν αὐτούς, 

ἀλλὰ παντάπασι πράους γεγονέναι καὶ πεπεῖσθαι, ἵνα Ϊ εἰ μή τι 
͵ ν Ξ 

ἄλλο, αἰσχυνθέντες ὁμολογήσωσιν; ἸΙάνυ μὲν οὗν, ἔφη. 

20. καί τι Μπά. Ε' ΕἸογσ. ΑΟΎῪΨ : καὶ τί Α : καὶ ἔτι ΠΕ ψ. φήσει το5: 

φήσειν ΑΠΕΙ: φήσεις φ. 
27. 

ΤΒαγαοίου οὐῇ 6. ΕοΥ (ῃς σχῆμα ἐκ 
παραλλήλου 566 ΘΟ0Π4η2Ζ, Δίου. (ο»εγ1. ἢ. 
ῬΡ. 112-15. ϑοβηθίαθυ οαῃ ΠΑ 6 

πἰπρ' ἴο δβοᾶρε Πότῃ {Π6 5ννᾶὺ οἵ ἀμφισβη- 
τῆσαι. φήσει ἴῃ φήσει λογιζόμενος 1506 Α 
ΓαγηἾ5865 δῇ δχαοῖ ράγᾺ}16] ἴο φήσει Ποτα. 

τῖρῃς ἴῃ σοππρεοίίϊηρ ὅ τι μάλιστα 11 ἀν- 
θρώπεια. ἘῸΙ θεοφιλῆ Βαάπαμπι οοη- 
Ἰδοϊατοα θεοειδῆ---ἃ τηοβί ΔΥ γᾶν μας, 
1Ππουρη ἀρρτονεά ὈΥ Οορεῖ πᾶ Βαϊζου. 
Ηον οου]ά θεοειδῆ Πᾶνε ἀδρσεπεγαίθα ᾿ἱπίο 
θεοφιλῆ, νΠϊοἢ 15 ἴῃ 411 (Π8 μβϑὺ Ὑπ8 
ορρΡοϑβίίε οουγιρίϊοη νγὰβ ἔα τήοτα ΠἸΚΕΪγΥ. 
ῬΙ]αΐο πιθδηβ τι5 ἴο ππάογϑίαπα {παῖ ἀοᾶ 
Ἰονε5 [Πο56 τηοϑί γῆ τηοϑί γθβθι Ὁ]8 Ἡ ηι: 
οὗ, Χ ό12Ε απᾷ λατὺς γ7τό Ο. 

17 ἔφησθα. ΨΉ7. Αι, 
240 αὐτό: νὶζΖ. (Π6 5ἰαἰαπιοηΐ ὡς τοιοῦτος 

--Οαὐτούς ἱ 15. ἱπιεγργείαιτίοη. ἴῃ τΠ 8 
Ῥτεοβάϊηρ δχροϑβιοη. 

Β5ΟΙ1 270 φήσει. δ'ῇῆς 5Που]ὰ 6χ- 
Ῥεοὶ φήσουσι, ὍπΓ (ἢ6 ἰταπδιτου ΠῸΠι 
ῬΙαγΑΙ ἴο βἰπριαῦ 15. ΘΟΙΏΤηΟη. (566 ΟΠ 1 
347 ΑἹ, ἀηα ῬΙ]αΐο 15. ῬυοραΌ]ν {ΠΙΠ]κηρ, 
οἵ ἴῃ6 οὔ͵δθοΐου ἴπ 487 α (φαίη ἄν τις 
κτὰλ.): οἵ, 480} ἀπά 4000. οὐκ ἀγαθήν 
7πϑὲ ἀθονε (ἰπβιθαᾶ οἵ μὴ ἀγαθήν ἃ5 ἴῃ μὴ 
τὴν φύσιν) Ῥγεραΐο5 ἴπ6 ναῦν ἴογ φήσει, 
ὉΥ 5ῃεννίηρ [παΐ {ΠῸ ἰῃ βηϊἶνε5. ἀγα Ὀθρίη- 

ΤῊ Ὀεβὶ ΜμΜ95-- 868 ἐ7΄. 271.---τοδα φήσειν, 
ννΠΐϊοἢ ἰ5 τοιαϊποά ὈΥῪ ϑομπθίάθυ ἀπὰ 
οἴμειῖθ. [1 φήσειν 15 τίρῃῖ, ψγε πγιβῖ 
Εἰ σ (1) τίου ἴξ ἴο ἕξουσι, ἀηα 5 ΡΡοβῈ 
ἴπαὶ (6 Πιΐαγο ἰ5 “ὋὈ ἔσεσθαι Ῥτο φάναι 
τεοθρίαμῃ "Ὁ (ϑοῃηοί θυ, 5:1] απ), ΟΥ̓ 
(2) ΒΌΡΡΙΥ δῇ οἴει (Ἰ. ἀπὰ Ὁ). ΝοῖιΠῈΓ 
δχραπαίίοη ἰ5 ἴῃ ταΥ ἡπάρτηθηΐς ΡΟββ 0 ]6. 
φήσεις, ἴππ6 τεααίηρ' οἵ φ ἀπᾶᾷ βαϊίοτβ Ὀ8- 
ἴοτε Βεῖϊζῖκου, πᾶν Ὀ6 ἀείεπαθα ἴτοῖη 
4808 «πᾷ 4800, ψοετε Ααϊπηαμίι5. 15 
ἰἀοπει πε τῖτἢ ἴπ6 απίαροηϊδὶ οἵ 487 Ὁ, 
Ῥαΐ [6 σοτπιριίοη 5 ποῖ ἃ νΘΥῪ {ΕΠ ῸῚῪ 
οπμ6. Μαᾶνίρ, »ιογὲ σέο, Ἔχ ρ8]5 ἴπ6 ννογά. 
ΟΥ, “εγοα. 8 5. 
ΒΟΙΕ 31 μὴ ἧττον. Πεγγογάθη νου] 

ἰηβετί χαλεπούς οἵ πικρούς, ΑἸοΠαγ 5 
ἀγρίους οἵ ἀγριαίνειν. Τί ἧττον ἰ5. Ῥτο- 
πουπορᾶ ἢ οἰ ρμαβῖβ, 115 τηθαπὶηρ 15 
ΘΑΒΙΥ σαπρηΐ, αἴτον ἧττον ἴῃ Αἀϊπηαπίυϑ᾽ 
ΥΟΡΙγ. [Ιτ ἰβ νἰγίμα!!]νγ ἃ ἀαοίαιϊοη : 
ΚγΟ]6ὴ υνἷν ποις βίαι ἀἴθβαθ γαῖ ρογ᾽ 
εἴς, (ϑοῃ ποι οι). 

20 

25 

320 



, δ “ Ν ΄ , 
ς βασιλέων ἔκγονοι ἢ δυναστῶν τὰς φύσεις φιλόσοφοι; 

44 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [502 ἃ 

53 “ ΄ Ξ ΧΙΝ. Οὗτοι μὲν τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τοῦτο πεπεισμένοι ἔστων 
ἴον Ν ΄ :) 7 ς ᾽ ΕΝ ΄ , τοῦδε δὲ πέρι τις ἀμφισβητήσει, ὡς οὐκ ἂν τύχοιεν γενόμενοι 

εἷς, ἔφη. 
Οὐδ᾽ ἂν 

Τοιούτους δὲ γενομένους ὡς πολλὴ ἀνάγκη διαφθαρῆναι, 
" ΄ . Ν Ν δι [ Ἂς {Ὁ “ 
ἔχει τις λέγειν; ὡς μὲν γὰρ χαλεπὸν σωθῆναι, καὶ ἡμεῖς ξυγχω- 

ροῦμεν' ὡς δὲ ἐν παντὶ τῷ ᾿ χρόνῳ τῶν πάντων οὐδέποτε οὐδ᾽ ἂν Β 
εἷς σωθείη, ἔσθ᾽ ὅστις ἀμφισβητήσει; Καὶ πῶς; ᾿Αλλὰ μήν, ἦν 

5 "λ Ἅ - ς ΩΝ , Ν ΕΒ ΄ ΄ 3 5 

το δ᾽ ἐγώ, εἷς ἱκανὸς γενόμενος, πόλιν ἔχων πειθομένην, πάντ᾽ ἐπιτε- 

15 

20 

λέσαι τὰ νῦν ἀπιστούμενα. “Ἱκανὸς γάρ, ἔφη. "Ἄρχοντος γάρ 
5 ᾿] Ε] ͵ ,ὔ δ , Ν Ἂν 5 " 

που, ἦν δ᾽ ἐγώ, τιθέντος τοὺς νόμους καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, ἃ “ὉἝ 
, - ᾿Α διεληλύθαμεν, οὐ δήπου ἀδύνατον ἐθέλειν ποιεῖν τοὺς πολίτας. 

« ἴω 

Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 
“ ἣν ᾽ 74 

θαυμαστόν τι καὶ ἀδύνατον; Οὐκ οἶμαι ἔγωγε, ἱ η δ᾽ ὅς. 

᾿Αλλὰ δὴ ἅπερ ἡμῖν δοκεῖ, δόξαι καὶ ἄλλοις 

Καὶ 
Ἁ “ , Μ ΄ὔ « [ον ;} Ὁ Ψ ς 

μὴν ὅτι γε βέλτιστα, εἴπερ δυνατά, ἱκανῶς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὡς 

ἐγῴώμαι, διήλθομεν. ἹἸκανῶς γάρ. Νῦν δή, ὡς ἔοικεν, ξυμβαίνει γομ ω) μ γὰρ { μ 
- “- δ Π ἡμῖν περὶ τῆς νομοθεσίας ἄριστα μὲν εἶναι 

᾿ χαλεπὰ δὲ γενέσθαι, οὐ μέντοι ἀδύνατά γε. 

“Δ ΄, 3 , 

ἃ λέγομεν, εἰ γένοιτο, 

ἘΞυμβαίνει γάρ, ἔφη. 

ΧΝ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ τοῦτο μόγις τέλος ἔσχεν, τὰ ἐπίλοιπα δὴ 
Χ [ο 7 ῇ - ’ὔ ΄ 

μετὰ τοῦτο λεκτέον, τίνα ' τρόπον ἡμῖν καὶ ἐκ τίνων μαθημάτων τε Ὦ 

9. ἀμφισβητήσει 9: ἀμφισβητήσειε ΑΞ: 

Β5ΟΖΑ 3. πεπεισμένοι ἔστων. ὅε6 
ΟΠ 409Ε. Ρ]αΐο᾽β αἰζειηρί ἴο οοποι]αίς 
1πΠ6 Μδην 15 οὈνίοιιβ]υ Πα] [-Πδατίεα. ΤὴῈ 
Μυμίααθ οἂπ ΠΕΥΘΓ 6 ΡΠ] ΟΒΟΡ ΠΟ 5 
(494 Α), Δηα αἵὰε ποί 1Π|κο]ν ἴο Ῥε]ανα 
ἴθ (ῃ6 ῬΒΙΠοϑορπεῖ-Κίησ. Βαϊ τ ννὰβ 
ΠΘΟΘΘΒΑΙΥ͂ ἴο ῥίον ΟΥ̓ Ροβίιϊαίβ 50ΠΊ6 
ἄερτεα οὗ ἀββεηΐ οὐ αἱ ἰβαϑί 4] Θθοθηοα οα 
1ΠΕῚΓ ρατί ἴῃ οὐάευ ἰο ἀδπιοηβίγαίϊα {Π6 
ῬΟΒΒΙΙΠΥ οἵ {πμεῈ ρετγίεοί οἰΐγ. (κα 
5020 72. 

4 τὶϑ. τίς 15 γεδα ὈΥ Α, Ρυΐί Δ61- 
ΤηδΠζ115᾽5 ΥΘΡΙΥῪ ΠΊακ65 1 ΡρΥόΡ 40 ]6 {Ππαΐ {Π6 
πα εἤηϊία Ργοποση 15 σοΥγεοί. 

5. βασιλέων ἔκγονοι. 866 οη 400 Β. 
ΘΟ2 Β τὸ εἷς ἱκανὸς κτλ. ΚτΟΠΠ 

(}ι. “54. Ρ. 125) 7517 5665 ἴῃ {ῃϊ5 56η- 
ἴξηοθ “δῇ Ἔχρυβϑβϑίοῃ οἵ [Π6 σοην]οί!οηϑ 
ὙΠΙΟῊ Ἰεα Ῥ]αΐο ἴο 91. }γγ ἴῃ 367 8.6. 
ΟἹ Οἰοία. Ζ)αζο 1 Ῥ.' 126 ὅπ οὐρτᾶ 
400 Β 71. ἸἈΙΟΠαΙά5 ννου]α γραά “ -- σῶς 5» 
γενόμενος ΟΥ γενόμενός «--τε καὶ σῶς γενό- 
μενος Ξ- ΟΥ 501: 6 Π] ΠΡ 51Π}118 17. « περι:- 
γενόμενος ννοι]4 σῖνα {Π6 βατὴβ 56η56, δῃηά 
ῬῈ Ὀεδίίογ τϑεὶς, Βαΐ γενόμενος Ξε εἰ γέ- 
νοιτο, “584 Πα υῖβα, 15 βιΠοϊθης, Ηδς 

ἀμφισβητήσεως 1. 

σου] ποΐῖ 6 5814 ἴο θὲ ἱκανός 1 δ νγεῖδ 
σοΥγαρίαθά. 

14 ἅπερ ἡμῖν δοκεῖ: 1.6. [η6 ἀτταησα- 
τηεηίβ οἵ Ῥ]αΐο᾽β καλλίπολις, 85 7. ἀπά (Ὁ, 
Ῥοϊπέ οἵδ. Α ὙΌ]ΕΥ γᾶν αὐῖβα πὸ ψ}11] 
ΔΡΡτονα οἵ [Π656, δῃηα [πᾺπ|6 ἰατγϑ δοοοτά- 
Ἰηρ]γ. ῬΙαΐο 15 {γγίηρ ἴο ρζόνα {παΐ ἢἰ5 
1464] ΟἸΕΥ 15 ποΐ 1ΠΠΡΟΒ510 16. 

502 Ο 10 οὐ μέντοι ἀδύνατά γε. 
“Νοΐ ἱπηροββίθ]ε᾽ 15 {Π6 ἢπδὶ] νεσάϊος 
ΒΙΟἢ Ρ]αίο᾽ 5 γθδάθυβ, Π|κ6 Ρ]αίο Ὠϊ 5], 
Ὑ}11] Ρᾷ855 Ἰροὴ ἢΪ5 εἰΐγ. Ηἱἰ5 ἴοῃε ἰ5 ἴᾺΥ 
1655 πορεῖι] {Πδῃ ἴῃ ΒΟΟΚΒ 11-ὴν, πᾶ 
Ἔνδη ἴῃ ΡΝ 473 Β ΗΠ. ΠΕ 15, 1 [1], τόσα 
ΟΡ Ιπηϊδίϊο. 10 15 ἱπηρ ββίθ]α ποΐ ἴο ἴδε 
{Πδΐ 501 Ο---ϑο02 Ο 15 νυτς{6 ἢ, ἴῃ ϑοιὴδ 
τΤηθαβαγθ, Ζηγοϊία ἤίγεγυα. ῬΊαΐο 15 οἱδᾶ 
ἴο δβϑοᾶρε ἤοτὴ 850 αἰ ἤοι]ς δηα πποοη- 
ΘΘηἶα] ἃ ἰορὶς ἱπίο ἢΠὶβ παίϊνε δἸθιηθηΐ 
αϑαϊη. Ηβδ ἰ5 Ῥεριπηϊησ ἴο 566 {ῃαΐ {π6 
Ῥεγίβοις ΟἿ 15. ἴῃ {γαῖ ἃ παράδειγμα ἐν 
οὐρανῷ (1Χ 592 Β). 866 Οἡ ΝΥ 470Ε, ΝΙ 
409, 409Ε, 502Α ΔΠά ΨΠ 540 }-- 
5418, Δη4 οἵ. τη Αἰγλέδζ. τε. ΑΟγι. 
Εἴθ: Ὁ. 658. 

Β5Ο20--6804λ Ομ γιεχέ αἰμεέν ἐς 



502 ΕἸ ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς᾽ 45 

“- ᾿ “ ’, 

καὶ ἐπιτηδευμάτων οἱ σωτῆρες ἐνέσονται τῆς πολιτείας, καὶ κατὰ 

ποίας ἡλικίας ἕκαστοι ἑκάστων ἁπτόμενοι; Λεκτέον μέντοι, ἔφη. 

Οὐδέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ σοφόν μοι ἐγένετο τήν τε τῶν γυναικῶν τῆς 
. , 

κτήσεως δυσχέρειαν ἐν τῷ πρόσθεν παραλιπόντι καὶ παιδογονίαν 
“- , 

καὶ τὴν τῶν ἀρχόντων κατάστασιν, εἰδότι ὡς ἐπίφθονός τε καὶ 
Ἁ ,ὔ ς ““ 2 »}) 

χαλεπὴ γίγνεσθαι ἡ παντελῶς ἀληθής. 

ἦλθεν τὸ δεῖν ἱ αὐτὰ διελθεῖν. 

“ Ἂς ΩΣ Α νῦν γὰρ οὐδὲν ἧττον 
καὶ τὰ μὲν δὴ τῶν γυναικῶν τε καὶ 

͵ ΄ Ν Ν “ 5 , “ 2 Ε “ - 

παίδων πεπέρανται, τὸ δὲ τῶν ἀρχόντων ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς μετελθεῖν 

27. ἡ Ξ|: ἢ ΑΗ: εἰ καὶ ψ. 

εἰφεεγίδε ἐλε δ ιῖογς ἀγα {1617 2ο»1Ἴ1072 1772 
σε» εἶν. Τζε λανέ αἰγεααγ δέοι ἐλαΐ ἐδέν 
γιτισέ ὧδ ραΐγίοίίε; ἰδὲ τις πόοτὺ ααἰαί ἐλαΐέ 
ἐάεν »ιρδί ὅδ ῥλἠίοσοῤλόγε. 701056 τυἦο 
εογεόίγεο ἐΐ6 26ειίαγ γεραΐτεγες οὔ 116 2}1- 
Ἰοσοῤἠϊς {δηεῤεγαηηθγιξ 476 γ:6εέ55αγ1ν γέτυ, 
αγιαὶ ἐλεν τ»ηδέ ὧδ σμεὐγεεα ἐο οἐγηγιρε7ι1 
Ζριίφίρείεα! ας τοῦδ αϑ τηογαΐ ἐδείδ, ἐο 566 
τυλοίλογ ἐλεν τοῦδέ ὅδ αὐία ο δηιαμγε ἐλ6 
ἐγεαίεεί οΥ αἰ σἔμαϊες. 
ΘΟ 22 ἐνέσονται. ἐγγενήσονται 

5. σοπ]εοίαγεα ὈΥ ΚἸΟΠατγάβ, 0 οοπὶ- 
Ῥᾶγεβ 5210 ΔΠα ΨἼΙ 552Ε, 5570. ΤῊΒ 
ῬΙΌΡΟΞΚΑΙ 15 αἰίγαοίίνα, Ὀὰΐ ἴπνοῖναβ ἴοο 
στεαὶ ἃ ἀδραγίυγε ἴτοῸπὶ [Π8 μ588. ἐνέ- 
σονται ΤΠΟΙΘΟΥΕΙ 15 Ὀαίίαυ βαϊίθα ἴο καὶ 
κατὰ ποίας--- ἁπτόμενοι ἰπαῃ ἐγγενήσονται 
ψου]α ΡῈ. τίνα τρόπον ἐνέσονται Τ΄ΘΔ 8, 
1 τπῖηκ, ποῖ μον {ΠΕῪ Μ}1} 6 ργοάαςσθα 
([ῃαὲ 15. Ἔεχργεββεά ἴῃ ἐκ τίνων ---ἐπιτηδευ- 
μάτων), Ὀὰΐ πον ΤΠῈῪ “011 ὁδ ἴῃ [Π6 οἰΐν, 
1,6. [6 ψο]Ὲ βυθ]εος οἵ {πεῖν ροβί(οη 
Δ Πα σἰαπάϊηρ ἴῃ ἴῃς ϑίαϊθβ, [1 15 115, ἃ5 
Ὑ0611 ἂς {πεῖὶγ δἀποαίίοπ, ννμῖο 15 ἀ6- 
βουβά ἴῃ ἴῃς βεαιθ]. ὍὙΠα ῥγεβθηΐ 56ῃ- 
ἴεποα 5 ἰπίεπάξα 45 ἃ [1]] δπᾶ δοσυγαΐθ 
[ογεοαϑδὲ οὗ {π6 τεϑί οὗ ΝΙ δῃᾷ ν11. ΚΞ 
Πα5 ἔσονται, ΠΟ τγὰβ τεδα {11 ΒΒ ΚΙΚοΥ 
τεϑίογϑα ἐνέσονται. 

24 οὐδὲν κτλ. (Οἵ. 4907 6, Ῥ 7171. 
ὝΠΕΙΘ, 45 Βεῖθ, (Π6 κατάστασις τῶν ἀρ- 
χόντων ἀῃᾷ της ρΡοβί(ΐοπ οὗ νγοῆθη δηῃὰ 
ΟὨΠ]Πάτθη εἴθ. τα ἰτεαϊθα 5 ραγίβ. οὗ οὴβ 
δῃᾶ [ῃς βϑατὴβ σιεϑίίΐοη. ὙὍῃῈ ἢγβϑί οὔ- 
Βογα Ηἰης οἵ τῃϊ5 σομποχίοη 15 ἴῃ ἵν 
4523 Ὲ, Ὀπὲ 1 15. ποί {Π] ν 4710 Πἰ, [ῃαΐ γε 
Ῥερίη ἴο 566 {Π6 ᾿ῃεϊπιαΐα γο]αίίοη Ὀαίνγθθη 
1ῃ6 ἔνγο ϑ )]εοῖβ. [ἢ Κ 4506 ϑοογαίαβ [Ὁ υ 
τῆς ἢχϑί {ἰπι6 ἰουοἢ65 οα [Π6 αιοϑίίοη ΚΑ τα 
ΟἿΓ ῬΙΌΡΟΒα15 ἀροὰΐ νγοπιθη᾽ εἴς. “Ροϑβ- 
δ. Ὁ] ὙΠε ϑαῖὴς ἡπθϑίϊοη γραρρθαῖβ ἴῃ 
471 6, Ὀπῖ ψ] ἃ Ἰαγροῦ 5οορα “15 [6 ρεϑῖ- 
ἔφοϊ ΟἿ ΡοΒβ1 16 ἂ5 ἃ μοῦ ὙΠΕ ΓΕΡΙΥ 

15. “Υε5, 1 ῬΗΠ]Οβορμοῖβ ατα Κιηρθ᾽; απὰ 
{Πι|5. 15 Τε-ορεπεα {πΠ6 ψΠΟΪ]Ὲ βαθ]εοῖ οὗ 
1ῃ6 κατάστασις τῶν ἀρχόντων. Ῥ]αΐο ἴ5 
{πογαίογα ᾿πϑ|Ε64 ἴῃ οοπηδβοίίησ, ἃ5. Π6 
ἄοεβ, ἴπΠεῈὲ ἔνψο ἴοριοβ με τηθηςοπεά. 
Βαϊ μ6 ονεῖϑβίαίεβ {Π6 οᾶβα ΠῈΠ Πα 
δϑϑουίβ {παΐ {Π6 κατάστασις τῶν ἀρχόν- 
των Πᾶ5 ὈΕβη οπϊ(εα ἴῃ ΒΟΟΚΒ ΠῚ δπά 
ΙΝ (Ξεε ΠῚ 4128 [{}}, ΟΥ 5] υττθα ονϑῦ ἴπ 
ἴῃ6 βϑᾶτηθ ΨΥ 8ἃ5 ἴῃ (οιηπηιηϊν οὗ 
γῖνεβ ἀπά ΟΒΠ]άγεη, ἴῃ βρῖῖα οἵ ναυτῖοιβ 
ΒΙηΐβ5 οὗ ἃ {]1ῈῚ ἰγεαϊπηθπί 5111 ἴο ΟῚ 
{|| 214. ΑΔ ΘΓ ΙΝ 4420 21). 1586 αἴξο 
ὉΠ ΒῸΖ Ὁ ἀπ Κιοπη Ζ. .525. Ρ. Τ27, 
Ῥῇειήθσοσ Ζη7 Δδετέγι εἴο. Ῥ. 28, ψ ἢ 
16 τβρ 165 οἵ (ὐιτητηαὶί αἷδ γε. 1]. εο»1. 
δὲ τεγι1{. Ὀ. 409 ἅπα ΔΝ εβίθσγψιοκ ἐσ γε. δἰ. 
407)1771. ὈΡ. 54 

“26 τὴν- κατάστασιν -- “[Πε ἀρροϊπί- 
πηρηΐ οἵ ἴῃς Β Ό]6 5 ̓15 απ να] θηΐ, ἃ5 ἴῃ [Π 68 
ἘΠ16 οὐ Βεδαϊηρ οὗ ἃ οπαρίβθι, ἴο τὸ περὶ 
τῆς---καταστάσεως. ΟΥ̓ [Πϊ5 5} ]εοῖ {Π6 
Ευ]οβ᾽ εαἀποαίίοη Παίμτα ΠΥ [οΥπῚ5 {ΠῸ 
τηοϑβί ἱπηροχίαπέ ρατῖ; θαΐ χα ουρῃϊ ποῖ 
ἴο Ἔχρ]αΐη τῶν ἀρχόντων ἃ5 ὈΓΔΟΒΥ]ορΊΟΑ] 
ἴοι τῆς τῶν ἀρχόντων παιδείας (1 Κ ΟΠ 
ἜΣ: ἰδ. ὍΣ τὴ: 

27 παντελῶς ἀληθής. Τῇε Δαϊεδοίϊνε 
5Πο 14 ε ἰταηβϑιαίβα [6 γᾺ}]Υ7, 50. ἃ5 ἴο 
βισσοθί {πα (ῃ6 Ὀεβί κατάστασις 15 4͵50 
τῆς {τιοϑὲ. ὍΤῊΘ 1468] 15 1Π6 ἔσαβ ἴῃ Ῥ]αίο : 
οὗ ν᾽ 472. 5» 

ΒΟΖ2Ὲ 29. τὸ δὲ--δεῖ. ῬΙαΐο Δα π}105 
[παι [Π6 σι ]εοῖ οὗ {πΠ6 Ἰλα]οῖβ σα πῖγεβ ἴο 
Ὀ6 τεϊηνοϑεϊσαϊβα ρσδοίῖοα!]ν ἴγοτα {Π6 Ὀ6- 
σἰπηΐησ. ὙΠΕΙΓ 5Έ ΠΟΥ γε είμαί μεθ ὰβ5 
μανγα ΠἰΓΠετίο Ῥθθη αἰτηοβί ἱρῃοῖθά: 568 
4076 ». Βαΐ ΡΙαίο ἀοε5 ποῖ ρσόροβε ἴο 
Βαρουβαάς της βαυ] θυ δἀποαίίοπ ἴῃ Μαυβίς 
αηὰ Ογπιηδϑίϊο, ΠΟΥ ἀγα [Π6 ἔγγχο 5 Πη65 
{Ππδογθιϊοα ν ἱποοιαρδαίῖθ]θ, ἃ5. Κτόμη 
ΔΡΡΘαῖβ ἴο μοὶ (2). .52. Ρ. 127). 'ῆε 
ΑΙΘ ΟἸΘαΙΎ ἰηϊεπα θα ἴο βιρροβα ἱμαΐ τμ8 

25 



30 δεῖ. 

ΙοΟ 

τς διεσπασμένη φύεται. ᾿ ἸΠῶς, ἔφη, λέγεις ; 

46 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [502 Εὶ 

ἐλέγομεν δ᾽, εἰ μνημονεύεις, δεῖν αὐτοὺς φιλοπόλιϊδάς τε 5038 
“ “ 3 3 -“ Ν ,ὔ Ὗ Ν , 

φαίνεσθαι βασανιζομένους ἐν ἡδοναῖς τε καὶ λύπαις καὶ τὸ δόγμα 

τοῦτο μήτ᾽ ἐν πόνοις μήτ᾽ ἐν φόβοις μήτ᾽ ἐν ἄλλ δεμιᾷ μετα- μή ς μή μή ῃ μηδεμιᾷ μ 
ἴω ψ' - ΄, Ἃ Ν ᾿) “ 3 ΄ Αἱ 

βολῇ φαίνεσθαι ἐκβάλλοντας, ἢ τὸν ἀδυνατοῦντα ἀποκριτέον, τὸν 
“ , "Ὰ, Ν δὲ πανταχοῦ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα ὥσπερ χρυσὸν ἐν πυρὶ βασανι- 

, . πα. ΄ Ν “- 
ζόμενον στατέον ἄρχοντα καὶ γέρα δοτέον καὶ ζῶντι καὶ τελευτή- 

σαντι καὶ ἄθλα. 
“3; 3.3 " 3 Ν , 

τοιαῦτ᾽ ἄττα ἦν τὰ λεγόμενα παρεξιόντος καὶ 

παρακαλυπτομένου τοῦ λό ου, ᾿ πεῴο ένου κινεῖν τὸ νῦν παρόν. ρ μ γ ημ ρ 

᾿Αληθέστατα, ἔ ῃ; λέγεις" έμνημαι γάρ. Ὄκνος γάρ, Ἐ ΡΨ ὦ , ) 
[6 3 ΄, 3 -“ Ν “ » Ἵ 

φίλε, ἐγώ, εἰπεῖν τὰ νῦν ἀποτετολμημένα" 
ἴω Χ “ Ὰ 

νῦν δὲ τοῦτο μὲν 
- “ δὰ 2 

τετολμήσθω εἰπεῖν, ὅτι τοὺς ἀκριβεστάτους φύλακας φιλοσόφους 
- ΄ὔ 

δεῖ καθιστάναι. 
ΕῚ )ὔ » , 
ολίγοι ἐσονταί σοί. 

Εἰρήσθω γάρ, ἔφη. 
ἣν γὰρ διήλθομεν φύσιν δεῖν ὑπάρχειν αὐτοῖς, 

Νόησον δή, ὡς εἰκότως 

εἰς ταὐτὸ ξυμφύεσθαι αὐτῆς τὰ μέρη ὀλιγάκις ἐθέλει, τὰ πολλὰ δὲ 
Εὐμαθεῖς καὶ μνήμονες (αὶ 

Τλυ]οὺβ τεοαῖνε {Π6 ΠΟΥ] ἃ5. νγῈ}} ἂ5 ἴπ8 
1ης6]] δοιαὶ ἐγαϊηϊηρ, ΑἸ ΓΠΟῸΡῚ ἴῃ Ργδοίϊοα, 
πὸ ἀουθί, βοπια τηοαϊποδίϊοηβ πηϊρῃΐ Ὀ6 
ΠΘΟΘΘΒΘΑΙΥ, 50 ἰοηρ᾽ 85 ἴΠ6 ἴνγο ρτοοβεαθά 
5: Π. ΠΑ ΠΘΟΙΙΒΙγ. 566 ΝΙΙ 536 Ὁ δῃᾶ 11 
3768 7171. 

30 ἐλέγομεν. ΠΙ 412 Ο---414 Β. 
5808 α 2 τὸ δόγμα τοῦτο. 

Ῥδίγιοι 5 οὐθβᾶ : 566 ΠῚ 412 Ε, 413 Ὁ. 
4 ἤΞ “αἰϊοαπίη.᾽ (ΟΕ ν 463} 5. 
7 καὶ ἄθλα [5 εἸεοιεά Ὀγ ΟοΡεῖ. ὙΤΠῈ 

ῬΙΘοῖβα νγουβ 40 ποῖ οσοιν ἴῃ 1Π| 4144, 
Ῥὰΐ [ΠΘΥ ἀτ6 ὉΠΟΡ] ΘΟ ΘΔ 0]6, ἀπ οπᾶ 
1Πε6 βεηίθησα νγ6}1. (Οἵ, ν 460 Β καὶ γέρα 
δοτέον καὶ ἄθλα, ἀπ 566 αἰδο οἡ ν 465 Ὁ. 

8 παρακαλυπτομένου: “Ραυϊςηρ οἡ 
ΠῚ νεῖ]. Ὑὴε λόγος 15 Ρειβοηϊῃαά, 85 
οἴΐζβη. 

κινεῖν τὸ νῦν παρόν. ὙΠεΙα 15 Ρεῖ- 
Παρ5 « πίηϊ οἵ [π86 ρύόνερ εὖ κείμενον 
κακὸν μὴ κίνει. ΝΟ ΟΥ6 ΠΟ ΓΘδάβ ΠΠ14128 
π-4148 ψιίπουΐ γϑίεγεποα ἴο [Π6 ῥγθβεηΐ 
Ραθϑᾶρε νου ἀεδίεος {παὶ [ἢ6 λόγος 
ΕΊΘαν 5 [Π6 Πρ το ἴῃ 4148 Ὀεοδιβα 
5Π6 15 αἴγαϊα ἴο γαϊβα {π6Ὸ ἡιαδϑβίίοη οἵ [Π68 
ῬΒΙ]ΟΞορ μοι -Κίηρ. ὙΠῈ ψοτὰβ ὡς ἐν 
τύπῳ, μὴ δι’ ἀκριβείας, εἰρῆσθαι ννου]α 
ποῖ βιισρσαβί ἴο Πἰπὶ δηγίπῖηρ οἵ {πῸ Κιπα ; 
Δῃἃ [Π6 ᾿πηρυθϑϑίοη. γΏΪΟὴ (Π6 ΘΑΥ ΠΟΥ 
δοσοιπὶ οἵ ἰῃ6 ΚΌ]οΥ5. ἰθαναθ ΟΠ 15 15 
ταὶ ἴξ νγὰβ ἰηίθηάθα Ὀγ Ῥ]αΐο Πἰπι56][ ἴο 
Ὅδ6 Τσοϊηρ!εία ἴῃ οὐ] 1η 6, 1Πποιρ ποΐ ἴῃ 
ἀείαῖ!. Εγοπὶ {Π6 βἰαπαάροϊηϊ οἵ Βοοὶς ΝῚ 
1 15. σαυζαϊη]ν Ἔνεὴ ἴῃ Οὐ Π1η6 ᾿ΠοοΙΏΡ]Εία. 
ΟΥ, σομη Δ .5.. Ρ. 1τ2ό, ννῆογε [86 

τη 

ᾳᾶ56. ἰβ βοιηθνμαΐ ονεογϑίαίεα ; δηᾶ 566 
ΟἿ 4976, 502 Ὁ. Βαΐ {πεῖὲ 15 ποίῃϊησ 
π᾿ 811 {Π15 ἴο 750 }} ΔΩ ΟΠουΖοηίς ἰη- 
[ϑγθηοθ, 1 ΟΗΪΥ να πανα τερασά ἴο {Π6 
1ανν5 οἵ {π6 Τ᾿ ϊδίοριια 85 ἃ ἔοστη οὗ ᾿Ἰ ΓΘ ΓΑΥΥ 
ατί. 866 Ζημέγοα. ὃ 4. 

5808 Β 9 ὄκνος κτλ. ἘΧΔΑΠΊΡΙ65 
οὗ [Π6 οπϊβϑίοη οὗ ἦν ψν}}}}] θὲ ἰοιπα ἴῃ 
ΘΟΠδηΖ δίοω. (ὐοηε7ι. 2]. Ῥ. 33. 452 Πᾶ5 
ὦκνουν : Ὀπί οἵ. ν 450}. 

[1 ὅτι--καθιστάναι: [11{- “(Πα νγε 
τηιιβὲ ἀρροϊηΐ ῬῃΠΠΟΒΟΡΟΙ5 ἴῃ [Π6 ῬΕΥβΟἢ5 
οὗ ον τηοβί ρεγίεοί σαδγαϊδηβ,᾽ 1.6. {Παϊ 
[Π6 σὰ]εῖβ να ἀρροϊπί πλϑὲ Ὀ6 Ρῥἢ]]οβο- 
Ρἤδιβ. ὍὉμὲ ἀκριβέστατοι φύλακες δα 
1Π6 θα π6 85 ἴῃ τέλεοι φύλακες οἵ τν 
4:8 Ὁ: δῃᾷᾶ {ΠεῸ ννο]α ἜχρΎεββίοῃ 5 64 ]- 
ναὶοπί ἴο ὅτι φιλοσόφους δεῖ εἷναι τοὺς 
ἀκριβεστάτους φύλακας οὺς καθίσταμεν. 
Το τεαά καθεστάναι ἴοΥ καθιστάναι (ἢ 
ΦῚὴ 15. τηποἢ 1655 οἱθσαῃΐ; 511] 1655 5που]α 
“γε [Ο]]ονν ΤΠ). ἀπ Δ. ἴῃ ἱσαηβροβίηρ φύ- 
λακας ἀῃᾷ φιλοσόφους. ἘῸΥ (Π6 56ηβε οὗ 
ἀκριβεστάτους οἵ. (11 [ΔΟ]ἸΓΒΟΏ} 1 341 Β, 
342 Ὁ. 

15 διεσπασμένη. (ΟΡεὶ ΡΙΌΡΟΒ65 
διεσπασμένα, νΥΠΪΟἢ ΠΘ ΥΟΠΡῚΥ ἀϑϑουΐβ ἴο 
06 {π6 τεαδίηρ οὔ ἃ. Βαϊ [Π6 2αγζς οἵ 
168 ΡΒΠοβορῆῖο φύσις τα ποΐ ἴογη ἀβδαπηᾶθυ; 
1 15 ἴῃς φύσις 2|5εἰ77 νυ ὶο ἢ 15. 272 δαγίδς 
εἰλεχιιγεεία. Βγνγαῖου 5 διεσπαρμένα ἀνοϊάβ 
(ηἰ5. ἀΠΠου γ ; Ῥαΐ διεσπασμένη 15. τ ἢ 
Βείίου, Ῥβοδῖβα ἰ βιρσεβίβ {πᾶΐ (ῃς α15- 
ἡπποιίίοη 15. "πππαίαγα] ἡ (1η [πΠ6 ΡΙ]αίϊοηϊς 
56η586 οὗ παρὰ φύσω): 566 Οἡ ΙΝ 443 Β. 
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ἂς: ἐΨ ,ὔ Ν 9 “-“ ἘΝ Ἴτὸ 7 Ψ [4 ΝῚ ,ὔ 

και αγχινου καὺν ὀξεῖς καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἕπεται καὶ νεανικοι τε 

Ν - Ἂν ,7ὔ “ 5 “ » 52 2 “ 

καὶ μεγαλοπρεπεῖς τὰς διανοίας οἶσθ᾽ ὅτι οὐκ ἐθέλουσιν ἅμα 
, Χ 7 Ν “ Ν 

φύεσθαι οἷοι κοσμίως μετὰ ἡσυχίας καὶ βεβαιότητος ἐθέλειν ζῆν, 
» τὶ « [ον [ ΝΕ ΄ - Ἕ «“ Ἃ 7 Ν Ν 

ἀλλ᾽ οἱ τοιοῦτοι ὑπὸ ὀξύτητος φέρονται ὅπῃ ἂν τύχωσιν, καὶ τὸ 
, “ ᾽ “ 5» ’ὔ 

βέβαιον ἅπαν αὐτῶν ἐξοίχεται. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. 
“ Ν 

Οὐκοῦν τὰ 

βέβαια αὖ ταῦτα ἤθη καὶ οὐκ εὐμετάβολα, οἷς ἄν τις μᾶλλον ὡς 
-» “ ΄ 

Ὁ πιστοῖς ' χρήσαιτο, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ πρὸς τοὺς φόβους δυσκίνητα 
ΩΓ “-“ , ἣν 

ὄντα πρὸς τὰς μαθήσεις αὖ ποιεῖ ταὐτόν: δυσκινήτως ἔχει καὶ 
“ ἥ ΄ Ἧ 

δυσμαθῶς ὥσπερ ἀπονεναρκωμένα, καὶ ὕπνου τε καὶ χάσμης 
5 νδ [2 ,ὔ ἴον - " - », 

ἐμπιμπλανται, ὁταν τι δέῃ τοιοῦτον διαπονεῖν. "ἔστι ταῦτα, ἐφη. 

Ἡμεῖς δέ γε ἔφαμεν ἀμφοτέρων δεῖν εὖ τε καὶ καλῶς μετέχειν, ἢ 

μήτε παιδείας τῆς ἀκριβεστάτης δεῖν αὐτῷ μεταδιδόναι μήτε τιμῆς 
[ 

μήτε ἀρχῆς. ᾿Ορθῶς, ἢ δ᾽ ὅς. 
“ Ν 

Οὐκοῦν σπάνιον αὐτὸ οἴει ἔσεσθαι; 
“-“ , , ,Α 

Ἐ Πῶς δ᾽ οὔ; Βασανιστέον δὴ ἔν τε' οἷς τότε ἐλέγομεν πόνοις τε καὶ 
, ΝΥΝ Ὁ - ν Μ ὐνἰ ο , -" “ , “ - 

φόβοις καὶ ἡδοναῖς, καὶ ἔτι δὴ ὃ τότε παρεῖμεν νῦν λέγομεν, τι καὶ 
ΕῚ , Ὁ 4 -“ “ 3 Ν Ν᾽ ΄ 

ἐν μαθήμασι πολλοῖς γυμνάζειν δεῖ σκοποῦντας εἰ καὶ τὼ μέγιστα 

τό. 

δ04 μαθήματα δυνατὴ ἔσται ἐνεγκεῖν, εἴτε καὶ ἀποϊδειλιάσει, ὥσπερ οἱ 

καὶ νεανικοί τε---διανοίας ροβί ἕπεται πο5: Ροβί φύεσθαι οοἀά. 

Τῆς ῬΒΠ]οβορῃῖς παΐαγα οτσλξ ἴο Ὀ6 ΒΟΙῊ 
ὙνΠΟ]6. 
5808 15 εὐμαθεῖς κτὰ. “ἼῊΘ [δου] Υ 

οὗ Ἰεαγηΐηρ ΘΒ, ΤΩΕΙΊΟΥΥ, ΞΔΡΔΟΙΓΥ, 
ἀυΐοῖκηεβθ, ΔΠ4 50 οῃ, ἰορσϑίμϑυ νυ] ἢ 5ρί τς 
ἀπα ΒΙρΉ-τηϊπἀβάπεββ, ἃγ6, 85 Ὑ01 ᾿τπουν, 
ποῖ οἴη παίυγα!Πν οοιηθηθα τ {Π6 
ἀἰξροβιτίοη ἴο ᾿νε βοΡεΥ]Υ ἴῃ ἀεὶ ἀηὰᾶ 
οἰεαίαβι νγαυϑ᾽ εἴς. Ῥ]αΐο τηϑδῃβ ἱπαΐ 
παΐαγαὶ ἱπίθΠσεηοθ απᾶ νἱνδοῖῖγ, ψ] ἢ 
{πεῖ γ΄ δοσοιηραπίπιθηΐϊα οἵ βριγιὶ μὰ 
ἩϊσΗ τη θἄποβϑθ, ΤΆΥΕΪΥ σὺ ὙΠ τηοΥᾺ] 
οἰδαΐαςίηθθθ Αἃ ροοά 1]υβίγαϊϊοη. 15 
αῇογάθα ὈγΥ ἴπ6 σοηίταβε Ὀεΐνγθεῃ “{Π6 
Αἰβεπίαη απᾶ (ῃ6 ϑραγίδη, {π6 [ΟΥ̓Δ Υ 
ΠΟΙΟῚ ταβίϊησ {Πϑυηβοῖνεθ ΠΟΥ ἰετἰηρ 
ΔΉΨΟΙΘ 6Ἶ56 τεϑί, ἴπ6 Ἰαϊζει 50 δον {παΐ 
ἀρσγθοθίοη σα ΠΑΥΪΥ τοῦθε Ποῖ ἴο 
τερδὶ ἴ{᾿" (Βοξαπαιεῖῦ). (ἝΕ ὙΠαογά. 1 
ο. ἘῸΓ οἴδευ νῖενδ οὐ (Π6 ἰεχί δπᾶ 
τητογργοίατοη οἵ [815 ἀἸΠΠποα] ραββαρα 566 
Αρρ. ΓΊΙ. 

τ0 ὑπὸ ὀξύτητος κτλ. 7 λεαεί. 144.Α 
οἵ τε ὀξεῖς---καὶ ἀγχίνοι καὶ μνήμονες --τ- 
τοντες φέρονται ὥσπερ τὰ ἀνερμάτιστα 
πλοῖα. 

20 τὰ βέβαια κτὰ. 7 εκεί. 14.4.8 
οἵ τε αὖ ἐμβριθέστεροι νωθροί πως ἀπαν- 

τῶσι πρὸς τὰς μαθήσεις καὶ λήθης γέ- 
μοντες. 

5Ο8 "Ὁ “26 ἔφαμεν. 484 Ὁ--487 4. 
ἀμφοτέρων ἰ5 ΕΧΡΙ]αἰπα4 ἴῃ 503 Ὁ 71. 
27 αὐτῷ ἰ5 ΡΓΟΡΔΡΙΥ τηδβου]ηθ 

(ϑομπεϊ θυ), ἴῃ βρίίε οἵ αὐτό (1π6 ΡΠΒΠ]ο- 
ΒορΡῃΐο ἦθος) ᾿γητηθ!αῖοὶν [Ὁ] οννίηρ. δε 
οδῃ ΠαΙΩΪγ Θρεακ οἱ αϑϑισῃίηρ σοπογαία 
τιμή οΥὙἩ ἀρχή ἴο 4ὴ ἦθος. ὙΠ6 Ρῥγοποῦῃ 
γοίειβ ἴο ἴΠ6 ρῃ]]οβορῃϊς συατγάϊαη {Παΐ ἰ5 
ἴο Ῥ6. ὅδεε οἢ δυνατὴ ἔσται 503 Ε. 

5608 Ε 29 ἐλέγομεν. ΠῚ 413Α 
22 δυνατὴ ἔσται: 50. ἡ φύσις αὐτῶν. 

φύσις νγὰβ ἰαϑί διηρὶ γε ἴῃ 503 Β, βδποβ 
ΜΠΘη ἴξ μας Ὀδθθη γαργθϑεηῖθα Ροῖἢῃ ὈΥῪ 
(ῃ6 ἱπάϊνϊαια!]! αἀπᾶᾷ Ὁγ ἴπῈ ἦθος (αὐτῷ 
πα αὐτό ἴῃ 505 θ). νε τηυϑδὲ Ῥθαγ ἴῃ 
τη {παΐ {πὸ τρεῖς ᾿π Πθχίομβ οἵ σοηᾶοῦ 
τηδᾶδ ἴΐ βαβίθυ ἰοῦ {6 πὶ ὑπᾶῃ ἰΐ 15 [0 Υ 5 
ἴο το]ειαῖα σοι ἱσγασα!αγϊθ5. Νὸ Οτεεὶς 
σου] Ροβϑι Ὁ πιϊβιιηογβίδηα [6 τοίοτυ- 
606, ἂἃβ. 800ῃὴ 8ἃ8 6 Ππραιὰ (ῃς -ἢ οἵ 
δυνατή. ΑἋτΟ]ΘΙΑΌΪνΥ οἷοβθ ραγα]6 1 νν}}]} 
ΡῈ ἰουπᾶά ἴῃ "}λαεωγ. 254 Β (ποΐ ᾿, 85 
ΘιδΠΠΡαι πη ρυϊηίθ). ὅ8ὅ66 αἶβὸ 508 Ὁ απά 
Χ ὅοξ Ο γι. Βυννγαίθι. σοπ]θοίιγεβ δυνή- 
σεται, Ὀὰὶ δυνήσεται ἴ5. Ὴ]ΠΚΕΙΥ ἴο Πᾶνα 
βοὴ οοὐαρίαα ἰηίο δυνατὴ ἔσται. 
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ἐν τοῖς ἄθλοις ἀποδειλιῶντες. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [5044 

Πρέπει γέ τοι δή, ἔφη, οὕτω 

σκοπεῖν" ἀλλὰ ποῖα δὴ λέγεις μαθήματα μέγιστα; 

ἌΚΝΗΙ, Μνημονεύεις μέν που, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι τριττὰ εἴδη ψυχῆς 
5 διαστησάμενοι ξυνεβιβάζομεν δικαιοσύνης τε πέρι καὶ σωφροσύνης 

Ἄν ,ὔ Ν ,ὔ ἃὰ “« Υ 
και ἀνδρείας καὺῦι σοφίας Ο ἐκῶστον εΕἰὐῆὴ.- Μὴ γὰρ μνημονεύων, ἔφη, 

ΝΥ ᾿ Υ 7 9 “- 

τὰ λοιπὰ ἂν εἴην δίκαιος μὴ ἀκούειν. Ἦ καὶ τὸ προρρηθὲν αὐτῶν; 
Ν - , , ͵ 53 

᾿Πὸ ποῖον δή; ᾿λέγομέν που, ὅτι, ὡς μὲν δυνατὸν ἦν κάλλιστα 
ϑ'- - ΕΙΣ , ΕΣ , .«“ , 

αὐτὰ κατιδεῖν, ἄλλη μακροτέρα εἴη περίοδος, ην περιελθόντι κατα- 

2. ἄθλοις ΟΙΕΙΙ1: ἄλλοις σοαά. 

ΒΌΔΦΑ 2. ἄθλοις. ὅ8εε 67. 721. ΟΥ̓Ε]115 
διηθηαίίΐοη. μα5. τηθεὶ ν] ἢ σοηῃϑί θυ ]α 
ἴανουσ ; Ῥαΐ ϑοῃπειᾶθσ, ϑ.4]ΠΡαῦτη, ἀπ 
7. αῃᾶ Ὁ. 5111 σείαϊη ἄλλοις. ὙΠ [ΠῈ 
Μ5 τϑδάϊηρ νγε τηιβί, 1 {πῖηῖκ, ἰγαηβὶαία 
ἐἴη [Π6 ΟἴΠΕΥΙ οαβεβ᾽ 1.6. ἴῃ [Π6 πόνοι δἴο. 
ΒΡΟΪςθη οὗ 75 θείοστε. (1 Ῥ]αῖο τῇθυεὶν 
τηθαηΐς “ἴῃ οἴμει Κἰπάς οἵ εἴουι᾽ 1 νγὰ5 
ποῖ ψόοσίῃ Πϊ5 116 ἴο Ἰηβεσί {Π6 οἰδιβα δἵ 
411.) Βαϊ ὥσπερ ΠσεΥίΔΙΠ]Υ βιιρσαβίβ ξοπλε- 
[Πρ τοῖα ἴδῃ ἃ πιεῖα ΟΟΠΊρΡΔΙΞΟη 
Βεΐνγβεη ΒΙποῃίηρ δὲ ποτα], απᾶὰ ΠΙπομϊηρ 
αἱ ἱπίβ]]θοίπαὶ ἰδϑίβ ; ἀπ ποίῃϊηρ οου]!ά 
ῬῈ πιοῦα ἀρριοργίαϊβ, οὔ τῆοσα ἴῃ Ρ]αΐο᾽ 5 
γα, ἴδῃ δὴ δ᾽] βίο ἴο {Π6 σϑῃηεβ: 566 
οἢ Ρ 465. παῖ ἄθλοι ἴῃ {Π15 ββῆβε 15 
Βα] - ροείίο, “ ὁσσαγγίηρ ΟὨ]ΥῪ ἴπ {Π6 7 Ζηιαετις 
ἀπα {πε Ζατυς᾽" (7. ἀπά (.), 15 βοδυσεὶν ἢ 
οὈ]εοιῖοη πη Ρ]Ιαῖο. ἄθλοις 4150 5.115 ννῈ}]} 
ἢ γυμνάζειν. Τπ [“1χἱορελ.} 365.Α Οσου 
1ηε6 ννοτβ ὡς γὰρ ἀγωνιστὴς δειλός, ἐν τοῖς 
γυμνασίοις γενναῖος φαινόμενος, ἀπολέ- 
λοιπας ἐν τοῖς ἄθλοις. ΤῆΕ δπῖπου οὗ 
(6 Αἰχίοελτς τααὺ παν Ὀθθη {πη κίηρ οὗ 
{πε ῥργεβεηΐ ραββαρθ, δηὰ ἰ{ 50, ΠῈ σϑυζα! ]ν 
τεδα ἄθλοις. 866 αἷϑο ἴπ6 ἤπε δηξοάοίβ 
ἴῃ ΡΙαῖ. Ζ ἄορι. 11. 3 

504 κ- 5058 “41αἱηιαγιίις 6711141785 
τυλαΐ 1656" ργεαίοεΐ σέμαϊος᾽ αγε. Υοις τοτὴϊ 
γοη167)16 7, σαγο οεγαίες, ἐλαΐ τοῦ αἰφδεγἸὀφαῖ 
οἵ47, φαγ 107, 07 φεγελοίορίεαί γτηοΐλοα οὗ 
αγγῖυΐη αὐ ἐἦιε Υϊγέμπες ας ἱπιαάεφιεαίθ αγιαῖ 
ὑεογιῥίοίθ. ΟἸ7 ρμαγαϊαγι γετεδέ ἐγατεῖ 
ὧν α ἤργισεγ γοααῖ, 17 ἐλεν τυοτε αὶ γεαελ ἐλεγ 
2γοῤόγ σοαϊ, 1.6. ἐλε ἀλφλορέ οὐ αἱΐ σἐμαῖτες, 
τυλτελ ἐς σογιοίλήγιρ αὖουο αγιαὶ ὠεγογιαῖ Φ0671 
ἐλς υἱγέκες. Απα ἐλέδε ϑ67}) τἹγέμος γρητ5ΐ 
γ10 1071967, ὧδ σεό7ι ηι16γ εἶν {γι ομεἠἰηγι6; ἐδεν 
γγετι5 ὧσ οἰμαϊεα {γι αἰ ἐλεῖγ γμείγισες αὐταὶ 
26γγρείίογ. 716 ἀέρλεεί οέπμαν ἐς ἐλ6 ]άθα 
ΟΥ̓ ἐλε Οοοά, ας 44 αὐγεαγιέμς λας ογίόγε ἀεαγαὦ 
ἤεζογθ. 7ώὲ ἐξ ἐλε ἀροτυίθάσε οΓ ἐλὲς ]αρα 
τυλίελ αἴογθ γεγιαογς αἰ οὐλόγ  ηιοτοίδαρο 
“σε αγὦἃ φγοἠέαῤίε. 

ΒΟ4Α 5" διαστησάμενοι. ΙΓ 456.Α ἢ, 
ξυνεβιβάζομεν : “ννε ἀγεανν ΘΟΠΟ] 510η5,7 

ν]Ζ. ἴΠ1Ρ 4410 Ε΄. ΤΠα τι5ὲ οἵ συμβιβάζειν 
85 ἃ 5ΥΠΟΉΥΠΙ ἰοΥ συμπεραίνεσθαι, συλλο- 
γίζεσθαι, 15 σοΙΠΙηΟΠ ἴῃ Ατὐβίοι]!α : ἔου δχ- 
ΘΙΏΡ]65 566 ΒΟΗΙΖ 7ηα,, 417. 5. ν. 

504 Β 8 ἐλέγομεν. 86:6 ΙΓ 435 ἢ 2. 
ἦν: “πἰ ἐχρῆν εἰ 511η1Π14 αἰοίαπι᾽ 

(Θομπει θυ). ὙΠετα 15 ΠΟ σεᾶβοῃ ἴο εἾθοῖ 
1ῃ6 νοτά (νι Μδαν!ρ) οὐ το νυυϊίε εἴη : 
ὙΥ 5Ποι]4 ποίῖ {ΠῈ τηοοά οὗ {πε ογαξζίο 
γέσία Ὀ6 τε! θα ἢ εἴη νγοι]ά θῈ ἀπρ]βαβίησ 
νΊΓ εἴη [ΟἹ] πο 50 θοοὺη. ΓΑΘΌΠΟΙ 5 
ὡς μὲν δυνατὰ ἢ 15 Ὁπο]αβδῖσα]!: 566 ΟΠ 1 
340. ΙΟΠαΙάβ σοη]δοΐαγεβ ὡς μὲν - ὡς 
Ο7 ὅσον 07) εἰς τὸ :- δυνατὸν κάλλιστα κτλ., 
ἰακίησ ὡς ΜΙ κατιδεῖν. Βαΐ νγε οἰσῇῃξ 
ποῖ ἴο τ] ΠρῚν ἰηβίαησαβ οἵ ὡς ἴοΥ ὥστε 
ἴῃ ΡΙαῖΐο (11 265 Τ᾿ 22.).. ἼΤΠῈ ἱπῆηϊιϊνα 
ΠΘΔἢ5 5ΙΠΊΡΙῪ “ἴοΥ ἀθβουγίησ,᾽ “Ἷῃ ΟΥΘΓ 
ἴο ἄδβοῦν ἴμεῖη ἴῃ ἴΠ6 Ὀεβδί Ροβϑβιῦ]α νναγ᾽: 
566 ἀοοσνίῃ 777. Ρ. 308 απᾶὰ Κὕύππεγ 
Ὁ 7. 11 Ὁ δῦ. 

9 αὐτά [ἰ5 οἵ οουῖδε {Π6 ἴου σδγά1Π4] 
νἰγίαθβ, {κα ταῦτα ἴῃ 504 Ὁ. ΤῊὴΘ “ἸοησοΥ 
ΟἸγου τ᾿ ἰδ [η6 βαἀποδίίοηδὶ ἐγαϊπὶηρ' πεςεβ5- 
ΒΑΤῪ ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΥ ἴο 6Π80]6 {Π6 σιδγαϊδηβ ἴο 
οὈίαϊη βοϊθητῆς Κπον]θᾶρα οἵ {Π6 νἱτίε85 
ῬΥ αἰβοογηϊηρ {πεῖν γα]αίοη ἢ (Πς [ἄδα 
οἵ ἀοοά: οἵ. ροό Α. [Ιη ΒοοΙ ιν Τυβίϊςε, 
Τεμηρείδποα εἴθ. γαῖα ταραγάθα 85. ὑ5ὺ- 
ΠΠΟ]ορσίσαὶ 4 4]}1{165 οὐ σγαϊαίϊοηβ; θαΐ [Π68 
ῬΒΙΠΟβορηϊς Ουαταάϊαηβ τηδὲ ἰθαύπ {ΠΕῚΓ 
τηθίδρηγϑίοαὶ πηροτί. ΤΒτουρμουΐ {Πα 
1 ὍΓ ΥἹ ἀπ νΠΠ ΕΪαϊΟ, ἸΏ Θποτΐ, 
ἀἰβοαγάβ Ῥβυομοίοου ἴοσ Μείαρῃγυϑιοβ. 
ΤΠῖ5 το ἢ 15 οἰεαῦ; Ραΐ πιδηῦ αἰποιυς 
Δα Ἰηἰογεβίϊηρ αι βί]οη5. αὐῖβα πη οοη- 
παχίοῃ Ὑγ ἢ (Π15 Ραββασθ, Ἂἃ5 Κυύόῃη ἀπὰ 
οἴμειβ μανε ροϊηίβα ουἱ. ὙΠ μακροτέρα 
περίοδος τηεηιϊοηθα ἴῃ ΙΡ 435 Ὁ ἈρΡΡΘδΥβ 
ἴο ΡῈ ἃ ἸΙοῆσεῖ ννᾶὺ οἵ ἀδίθγμηϊηϊησ, ῃοζῖ 
1Πη6 εϑϑθηῖίαὶ παΐαγε οἵ {πε νἱτίιαβ, Ὀὰΐ 
ὙΠΕΙΠῈ ὅοι] μὰ5 “Ραγίβ᾽ οὐ ποῖ. (Α 
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ἂν μὰ “- 
, [4 , 

φανῆ γίγνοιτο, τῶν μέντοι ἔμπροσθεν προειρημένων ἑπομένας 
Ψ᾽ , φ᾽, ΕῚ " ἰὰ πὶ ς - 2 “-“ ΝΜ, Ν 

ἀποδείξεις οἷόν τ᾽ εἴη προσάψαι. καὶ ὑμεῖς ἐξαρκεῖν ἔφατε, καὶ 
- Ἁ 2 ΄ ρ᾽ ’ “ Ν 3 ΄, . Ε ᾿Ν 5 , 

οὕτω δὴ ἐρρήθη τὰ τότε τῆς μὲν ἀκριβείας, ὡς ἐμοὶ ἐφαίνετο, 
"-»" - “- “ » 

ἐλλιπῆ, εἰ δὲ ὑμῖν ἀρεσκόντως, ὑμεῖς ἂν τοῦτο εἴποιτε. ᾽Αλλ 
Ἀ “- ᾽ δῈ 

ἔμοιγε, ἔφη, μετρίως: ἐφαίνετο μὴν καὶ τοῖς ἄλλοις. ιΑλλ᾽, ὦ 
Ε ΨΆ Ξ ε ΝΗ Ν 

φίλε, ἦν δ᾽ ἐγώ, μέτρον τῶν τοιούτων ἀπολεῖπον καὶ ὁτιοῦν τοῦ 
Ν᾿ Ν 7ὕ 

ὄντος οὐ πάνυ μετρίως γίγνεται" ἀτελὲς γὰρ οὐδὲν οὐδενὸς μέτρον. 
“ “- ᾿ Ν - , 

δοκεῖ δ᾽ ἐνίοτέ τισιν ἱκανῶς ἤδη ἔχειν καὶ οὐδὲν δεῖν περαιτέρω 
- Ν ζὼς 9 Μ Ν , Ε) Ν Ν Ἔ “ 

ζητεῖν. Καὶ μάλ᾽, ἔφη, συχνοὶ πάσχουσιν αὐτὸ διὰ ῥᾳθυμίαν. 
ἴω - ΄ 

Τούτου δέ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῦ παθήματος ἥκιστα προσδεῖ φύλακι 
, ,ὔ Ν , }] ΙΝ 5 Ἔν ἣΝ ΄ ᾽ὔ 5 

πόλεώς τε καὶ νόμων. ἰκός, ἢ δ᾽ ὅς. Τὴν μακροτέραν τοίνυν, ὦ 

ἑταῖρε, ἔφην, περιυτέον ' τῷ τοιούτῳ, καὶ οὐχ ἧττον μανθάνοντι 
᾿ ἃ “ ,ὔ “-“ 

πονητέον ἢ γυμναζομένῳ᾽ ἤ, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, τοῦ μεγίστου τε καὶ 
, 7 Ὰ ᾿) ἣν , ΕΣ “ » Ἂς 

μάλιστα προσήκοντος μαθήματος ἐπὶ τέλος οὔποτε ἥξει. Οὐ γὰρ 

ταῦτα, ἔφη, μέγιστα, ἀλλ᾽ ἔτι τι μεῖζον δικαιοσύνης τε καὶ ὧν 

13. ἐλλιπῆ Π: ἐλλειπῆ (“1) Α. 

17. δεῖν ΤΠ: δεῖ Α. 10. 

τὲεΠ: οἵχ. ΔΑ. 

ΤΕ: 
καὶ ὅτι ὀῦν τοιοῦτος οὐ πάνυ μέτριος) : ἀπολείπων ΑἹ: 

προσδεῖ 11: προσδεῖται ΔΑ. 

ἀπολεῖπον ἡ εἴ ἴῃ τσ. Α5 (γρ ἀπολεῖπον 
ἀπολειπὼν (51) Π: ἀπολιπὸν Φ. 

22. ἢ γυμναζομένῳ--- 

βοϊαϊίοῃ οὗ [ἢ ϊ5 αἰ ΠΠ σα]Ὲν 15 συ σσεβίθα οἡ 
435 Ὁ). ϑοογαίεϑ᾽ 5ῃοσίεγ τοδί, ἀϑαΐῃ, 15 
ποῖ ἃ ΨΑΥ ὈΥ ΜΕΙΟΗ [Π6 (ὐὐαγαϊδη5 ἃγῈ ἴο 
σο, Ὀαΐ ἃ πηείῃοα επαρὶογεα ὈΥ Ὠἰπ561Ὲ ἴῃ 
δι παγίηρ ΡΥΙΠΙΔΥΠΥ {πε 50.], ἀπᾶ βθοοηά- 
ΑΥΪΥ 1ΠῸ νἱτίαεβ. ΕἼΠΑΙ]γ, νμδὶ 15 {Π6 
τεϊαϊίοπ Ὀεΐννθεμ ῃῈ ρβυοποϊορσίοαὶ οοη- 
ςερίϊοη οἵ Ψίτιας ἀπά {πῸ τηθιαρῃγϑβῖοα] Ὁ 
Απαᾶ ἄοεβ ἴῃς τπείαρῃγϑῖοαὶ σοποθρίϊοῃ 
ἴηνοῖνα ἃ τονίϑεά Ῥβυοῃοϊοου ΟΥ̓ Ά ποῖρ 
Τῆς Ἰαδὲ πιδϑίίοη 15 τουσπθὰ οα ἴῃ {Π6 
ποΐεβ ἴο Χόιι Β, ὕπεῖς Ρ]αΐο Ὠϊμηβεὶ 
ἈΡΡΘαΙβ ἴο γαΐῖβ 11. ἘῸΓΣ (Π6 ἰαϑὲ Ῥᾳς οῃ8 
5686 Οἢ 504 Ὁ. 

ῖο ἑπομένας : “σοΥγεβροπάϊησ ἢ ἢ 
“ὁ ἃ ἰϑνεὶ νυ (Τονγεῖ) νἱΖ. ἴῃ Ροΐηϊ οὗ 
ἀκριβεία: οἷ. τν 435 Ὁ τῶν γε προειρη- 
μένων τε καὶ προεσκεμμένων ἀξίως, ν»ῆ6γ6 
566 ποίθβ. ἘὸῸζ [6 σϑηϊῖνα ἢ ἑπόμενος 
οἵ, (ἢ Θ.Α]]Ὀαιιηλ) 2 .οἱ. 271 Ε δὰ }ατὺς 
800 Ο (ὁπόσα τούτων ξυνεπόμενα, Δοοογαϊηρ 
το [ηε Ὀεϑὲ Μ8). Βγυννγαίευ νου]Ἱᾶ τϑαὰ ἐχο- 
μένας Ποῖα ἀπα ἐχόμενα ἴῃ ἴπ6 7οἠίἐξειές, 
Ῥὰΐ ἴξ 15. βαίθσ ἴο τηαῖζα πὸ σῆαηρθ, δ]- 
τπουρἢ {Π6 τονοῦθα οουγαρίίοη οἱ ἐχόμενα 
ἴου ἑπόμενα ἈΡΡΑΙΘΠΓΥ ΟΟΟΌΥ5. ἴῃ Οὐ, 
4948, 1 ΒεΚΙΚΕΥ 5 γοϑιοσαίοη 5 σουγθοί. 

504 14. ἀλλ᾽ ὦ φίλε κτλ. Ὀοογαῖθϑθ 
σοφίζεται περὶ τὸ ὄνομα (500 19)---Οἰαγ5 Οἡ 

Α. Ρ, 11. 

1η6 εἰγυποϊοσίοαὶ βεηβα οἵ μετρίως. [ἴῃ 
εἴϊεοι ἢθ βαὺ5 “ΠΟ Ἶ 5αν “μετρίως᾽ : 5ῃοτί 
ΤΘΑΒΓΘ ἴῃ ΘῸΟΠ οᾶ565 15 ΠῸ πλθαβιγα αἵ 
411}: [οτ--ἰῦ “Μεαβατγε᾽ θὲ τἱρθιΥ ἀπάοτ- 
βἰοοα---ἴΠεσα σαπ θ6 ΠΟ Ζγηῤεγζεεξ τη θαβιι γα 
οἴδηγίμίηρ." ΕἸντλο]οσΊοΑ ΠΥ, [ΟΥ Ἐχαῃρ]ς, 
ἀτελὲς μέτρον ὕδατος 15 ἃ ΤῊΪΒΠΟΙΏΘΙ, [ΟΥ̓ 
1ηΠ6 πιραϑασα τητϑὲ 6. ἜΧΘΟΙΪΥ σΟΠΠΊΘΗ- 

ϑιγαΐθ νΠἢ {Π6 ψψαΐοσ. Ηδποθ ἴΠ6 μέτρον 
τῶν ἀκριβεστάτων ταυϑί Ἰἴ561 ΡῈ ἀκριβέσ- 
τατον (οἴ. 504 Ε). ὙἼΠΕ 6ϑβεηίῖα] ρευ!θοι!ο 
οἵ μέτρον, τὸ μέτριον ἀῃὰ ἴπα |ἶκ6 ἰ5 
Ἔχρουπαεα ἴῃ 2.01. 2844 Β΄., Δ΄. 64. Ὁ ἢ. 
ἀῃᾷ 66 Α: οἵ. αἷϑο λατυς τό ὁ Π΄., ποτα 
νγὸ χτραᾷ (Παἱ (οά, ποί Μδη, ἰ5 ἴῃς Μϑαβαγα 
οἵ 411 [μἰπσβ. ὙΠῸ {ταηϑίαιοῃ ᾿Νοι ἰηρ 
᾿πηρογίεοι ἴ5 ἴῃ6 πηθᾶβισα οἵ δηνἊῃὶηρ᾽ 
(Τοννεῖξ πᾶ οἱ πειβ) βυιρρεϑίβ, Γ [Πϊη]ς, ἃ 
ψτοησ 46, πα 5 ποΐ 50 Ψ6}} δἀαρίεα ἴο 
μέτρον---γίγνεται. 

17 τισιν: νἹΓἢ τείθγεποθ, ρεῦμαρβ, ἴο 
Αἀϊπιαπίιι5 δῃᾶ ἴπ6 οἴπεῖβ (1. απὰ (,, 
σοΙρΡΑιΐηρ' 1 372 Ε.- ΟἿΑ αἷβδο ν' 405 Ε). 
Αἀϊπιαπίι5 Ῥδίγαυβ ΠῸ σοηβοϊοιιβηθ55. οἵ 
186 αἰ]δίοη ἴῃ 5. σθρὶν. 

5804 "ἢ 22 ἤ-εαϊϊοχιίϊη. ΟΕ ν 4603 
Ὠ 3. 

νῦν δή. Τῇδ τείδιθποθ (βοπηθν αὶ 
Ιοοβθ, ἃ5 ιι5118]} 15 ἴο 503 Ε, 

4 

Ιο 

15 

20 



50 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [5040 

25 διήλθομεν; Καὶ μεῖζον, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ αὐτῶν τούτων οὐχ ὕπο- 
ἣν - Ω “ , 5 Ν ἈΝ “ » »: 

γραφὴν δεῖ ὥσπερ νῦν θεάσασθαι, ἀλλὰ τὴν τελεωτάτην ὠπεργασίαν 

30 

μὴ παριέναι. ἢ οὐ γελοῖον ἐπὶ μὲν ἄλλοις σμικροῦ ἀξίοις πᾶν 
“ἢ γ Ψ Φ ᾽ , νι θ Ἵ 

ποιεῖν ' συντεινομένους, πῶς ὁ τι ἀκριβέστατα καὶ κα αρώτατα Ἐὶ 

Ψ. “Ὁ Ν “ Ν ’ὔ 2 -“ 5 Ν Ἂν 2 ’,ὔ Ν 

ἕξει, τῶν δὲ μεγίστων μὴ μεγίστας ἀξιοῦν εἶναι καὶ τὰς ἀκριβείας ; 

Καὶ μάλα, ἔφη. ὃ μέντοι μέγιστον μάθημα καὶ περὶ ὅ τι αὐτὸ 
Υ͂ ", 39. 5, Ψ » - Ἂ, τὰ , 9 1.55 ᾽ 

λέγεις, οἴει τιν᾽ ἄν σε, ἔφη, ἀφεῖναι μὴ ἐρωτήσαντα τί ἐστιν; Οὐ 

πάνυ, ἣν δ᾽ ἐγώ: ἀλλὰ καὶ σὺ ἐρώτα. 
5 7 “ Ἂ. ἐᾶν » 3 - Ἃ ϑ' ἊΣ Ν , ΄ 

ἀκήκοας, νῦν δὲ ἢ οὐκ ἐννοεῖς ἢ αὖ διανοεῖ ἐμοὶ πράγματα παρέχειν δ08 

οἶμαι δὲ τοῦτο μᾶλλον, ἐπεὶ ὅτι γε ἡ τοῦ ἀντιλαμβανόμενος. 

30. 

25 καὶ μεῖζον κτὰ, καὶ---καίΞ- “ ποὶ 
ΟὨΪυ---θαΐ αἰβο. αὐτῶν τούτων 15 “ΠδΥαΓΩ 
᾿Ρϑαγατη νἱγίαί μη. 

οὐχ ὑπογραφὴν--ὥσπερ νῦν ἰ5. 85 
οἴθαῦ ἃ ρίοοῦ δ5 ψα οουἹὰ ψῖβῃ παΐ 
Ταβέοε δηα 1Π6 οἴ ΠΕῚ νἱγίτιο5, ἃ5 ἀρβοσι θά 
ἴῃ Βοοῖϊκ [Ψν, αἵ ποῖ {πεῈ {ταπβοθηάδηΐαὶ 
αὐτὰ καθ᾽ αὑτὰ εἴδη: 566. ΟἹ 111 402 6. 
ὙΠΕΥ͂ αἴθ οὐΪγ ἃ ὑπογραφή οὐ “δάπτῃ- 
Ῥταίίο οἵ {πεῈ [Ιἄφεα5, Ὀεΐησ, γα ᾿ηΔῪΥ͂ 
ΒΌΡΡΟΒΘ, 5[ΠἸΡΙΥ {π6 ῬϑυοΠο]ορΊοδ] ταεϊδ- 
ἴοπβ ψὨϊοῖ τοϑαϊέ ἴτοπὶ ἴπΠῸ παρουσία οἵ 
ἴῃς Ιἄφθαβ 'π σευίδίῃ ρδγίϊοα]αγβ, νἱζ. ἴῃ 
Ἠατηδη 5015, ἀυτίηρ {πεῖγ ππΐοη ΜΙ 
Βυτδη Ὀοάϊε5. ὥσπερ νῦν δάγηϊ5 τηογα- 
ΟΥ̓ {πμαὶ {πΠ6 Ἀυ]οῖβ οἵ ΠΙ δπά Ὁ 
(αρατί ἴτοπι ἃ ἴδυνγ βιρρεβίίοηβ ἴο {πὲ 
ορροβίίε εἴξοϊ : 8ε6. οὴ 4907 6) ἢδά Οῃηἱ] 
ἐροτγθοῖ οριμΐοη ̓  ἀπα ποῖ “ Κπον]βᾶρθ᾽ 
(ἴῃ τῃε βίσιςε Ρ]αίοηΐο 5656) : 11 νγὰβ {ΠΕῚΓ 
ἅπτιν ἴο δοσερί ΔΠ4 ΟΔΥΥΥ ουἵ {Π6 Ργεοερίβ 
οἱ ῬΙαίο, {μ6 ἰουπάεσ οἵ (με οἷν (1 
420 6 21.). 

47 παριέναι. ΤῊς Ργεβθηΐ 15 Ὀείζου 
πη παρεῖναι, νοῦ ΕΒ ογνεγάθη οοη- 
Ἰδοίυτοϑ. 

504 Ε 320 καὶ μάλα. 566 ἐζ. 72. 
ὙἼΠεῈ ψοτάς ἄξιον τὸ διανόημα αἴ ποῖ 
ΒΕΓΙΟΓΥ ϑα]!40]16 ἰο ἢ οὐ γελοῖον, ἀηὰ 
Αἰ ΠΟουρΡῊ διανόημα 15 οἵ σουτδε ἃ Ρ]αΐοπῖο 
νγογά, 1 5. 4αθϑ μα ῦΪα νεῖ μο Ρ]αΐο 
ςου]α Πᾶνα 564 1ἴἰ ἴπ (Πϊ5 νγᾶγ. Ῥευθαρβ5 
ννῈ ονγε [Π6 σοχητηθηΐ ἴο ἃ ργδίΠα της, 
τνῆο ΠΊΑΥ Πᾶνε ἀρρ] δα [6 οὈβθγνδίίοῃ ἴο 
βγϑίθμηαϊίς [Πβοϊοσγ. Ὑῆα σοπιπηεηΐ 15 αἱ 
411 ἐνεηΐβ ἃ Ἰυϑί οὔθ. (Οἵ. 406 Α.γ,. ΡΙ]δίο᾽ 5 
ΘΠ ΑΥΪς ἰ5 θεὲ ἢΠυςίγαϊθα Ὀγ {π6 οαβα οὗ 
ἴῃ δχαοί βοίθῃμοθβ,; δῃά ἴῃ ἃ οδύΐδι ἢ 5656 
ἰϊ τᾶν Ὀ6 5αἱά {παΐ π6 νυν ]βϑῃβα ἴοὸ τῆδίκα 
Ῥο] τ το5 ἰηΐο δὴ Ἔχϑοῖ βοίβησβ. 

, 5. ἘΝ ᾽ :] Ἷ 
παντῶς αὑτο οὐκ ολύγακις 

ἔφη Α5ι: ἔφη, ἄξιον τὸ διανόημα σοαά. 

ὃ μέντοι κτλ. : [τ “Ῥπτ {παῖ νὩ]σ 
γοι 6811} 1η6 στεϑαίεδί βίπαγ, απὰ ἰῃαΐ 
ὙΠΟ. γοὺ ο8}} 115 βιθ]εοι ψνμαίενϑυ [ἢ 
Ῥε---ο γοῖι βίρροβα 80 οπε ψου]Ἱᾶ 1εΐ 
γου οἵ νιΐμους ἀϑεῖηρ ψγμαὶ ἴπεν αὐ ν᾿ 
ΕἸοΠπαγάς ἢπάβ 4 αἰβηουν, θαΐ {πατα 15 
ΠΟΠΕ, ἰΓ ΟἿΪγΥ γε ίακε ὅ τι ῃοΐ 85 ᾿πΐίϑυ- 
τοραίϊνα, Ῥαΐ δ5 {πε ἱπάεπηϊία γο]δίϊνα. 
ἘῸΓ εἶναι οτἰτ(εα 566 Θοῃ8η2Ζ Δῖον. (Π0772771. 
}Ι. Ρ. 332. ὙΠὲ μέγιστον μάθημα 15 1)18- 
ἸΙεςίς ; ἀπά 115 βι θ]θοὶ [ΠῈ Ιἅεα οἵ ἀοοᾶ, 
(Πουρ οὗ σουγβα {πῸ6 Ἰδίτευ σδῃ [56] 68 
ςα]]16α {με μέγιστον μάθημα, 85 ἵπ 505 Α. 
ΕῸΓ ἐρώτα ΕἸοΠατάς. πθϑί]γ σοπ]θβοίαγεβ 
ἐρωτᾷς, Ὀὰϊ ἴῃς ἰεχί (“Ὑου ΤΑΥ͂ δεὶς 1ἴ 
γουγβε] Γ 1 γοῦ 11|κ6} 15 θειίθσ. 8686 ποχί 
ποία. 

5Ο0Ο5.Α 2. ἀντιλαμβανόμενος : “ὈΥ 
μοϊάϊηρ οὐ ἴαϑὶ ἴο τηβ,᾿ “τείαβιπρ ἴο ἰδεῖ 
6 Ρο,᾽ ἰ5 ἰπΠ6 ορροβὶίε οἵ ἀφεῖναι: οἵ. 
ΨΙΠΙ ρ44 Β 7. “ΒΥ ταϊϑίηρ ΟὈ]βοίΙοηβ ̓  
(Ὁ. «πά ΜΝ.) 15 ἱποοιγδθοῖ : 866. οῃ 407 ἢ. 
Θοοζαΐθϑ τη θ8η5 ἴγοιι ἰηἰ6 πα ἴο ὈοΐΠ ΟῚ πὶ 
45 Ὀείοιε᾽ ---π᾽ἰὖ τείθιβ ἴο νὶ 440 Β Π.--- “Ὁ 
ποί ᾿Ἰεξηρ τὴς ΟΥ̓, θὰ οἡ {Π15 Οσοαβίοῃ 
γοῦ ὑνοπ᾽ἐ βυοοαεά, [οΥ 1 Πᾶνα {Π6 ΔβυνΕΥ 
γτεδάν, 50 δϑὶ αὐγαν! Ὁ (. ἐρώτα ἴῃ στο’. 
448 8. 
ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα κτλ. Τί 15 οἰεαΥ 

ἔγοιῃ πολλάκις ἀκήκοας {Ππαΐ [Π6 5110 ὙΘΠΊΔΟΥ͂ 
οὗ [6 Τάδε οἵ ἀοοα ννὰ5 αἰγθδᾶγν ἃ γεοορ- 
ῃἶβθα ἰθπεὶ οἵ τῆς Ῥ]αίοῃϊς βοῆοο]. Νὸο 
Ρτοοῦ οἵ ἔπε ἀοοίτίπα ἰ5 ἤΠθύθ αἰζετηρίθα 
Ὀγ Ρ]αίο (οἴ. ν 475Ὲ γ.): 1 15. ΠΙΘΓΕΙΥ 
δχροιυηάεα ἀπα ἐχραϊηθᾶ. τὸ Πλάτωνος 
ἀγαθόν νγα5 ἴῃ δη αν ἃ ῬΥΟν ΘΓ [ῸΓ ΔΗΥ͂ 
ἄαγκ οὐ οὔβοιγε βαγίηρ : 566 ΑΠΊΡἢΪ5 ἃΡ. 
ΤΠ). 1. ΠῚ 27 ἧττον οἷδα τοῦτ᾽ ἐγώ, [ ὦ 
δέσποτ᾽, ἢ τὸ Πλάτωνος ἀγαθόν. (ΑΠποίΠοΓ 
ΑἸ] βίοι οσσι 5 ἴῃ ΑἸΘχΙβ 8Ρ. Αἴμθηῃ. ΠῚ 



505 Β] ΠΟΙΕΙ͂ ς: δΙ 

ἀγαθοῦ ἰδέα μέγιστον μάθημα, πολλάκις ἀκήκοας, ἧ δίκαια καὶ 

τἄλλα προσχρησάμενα χρήσιμα καὶ ὠφέλιμα γίγνεται. καὶ νῦν 
{ - Ν 

σχεδὸν οἷσθ᾽ ὅτι μέλλω τοῦτο λέγειν, καὶ πρὸς τούτῳ ὅτι αὐτὴν 5 

οὐχ ἱκανῶς ἴσμεν" 
ΕῚ ἊΝ ν.»»ν»ν Μ ὴΝ Ἷᾳ 4 ἐν , 

εἰ δὲ μὴ ἴσμεν, ἄνευ δὲ ταύτης εἰ ὅ τι μάλιστα 
Ὦ Ρ] “ , "ἷ » ᾿] ᾽ 

τἄλλα ἐπισταίμεθα, οἶσθ᾽ ὅτι οὐδὲν ἡμῖν ὄφελος, ὥσπερ οὐδ᾽ εἰ 
Ι , “ " ον » θ “ 

κεκτήμεθα τι ἄνευ του αἀγασου. 
Ἂ " ΄ 9. ““ 
Ἢ Οἱεν τύ πλέον εἰναι πᾶσαν 

“- 5 “ Ν , » “ ΕΥ̓ ,ὔ Υ. - Ψ 

κτῆσιν ἐκτῆσθαι, μὴ μέντοι ἀγαθήν; ἢ πάντα τἄλλα φρονεῖν ἄνευ 

τοῦ ἀγαθοῦ, καλὸν δὲ καὶ ἀγαθὸν μηδὲν φρονεῖν; Μὰ Δί᾽ οὐκ 

ἔγωγ᾽, ἔφη. 

8. εἶναι ΞΙ φ: εἰδέναι ΑΤΙ, 5ε4 δ εἰ ἐ ραποίῖς ποίαν!ε Α3,. 

334 θ). ϑοηῖα δοσοπηΐ οὗ ἴΠ6 βπουτη 5 
Ἰϊτεγαΐατα οἵ ἴπ6 βαθ]εοῖ Ψ1} θὲ Τοαηά ἴῃ 
ΖεΙ]ει 11 1. ΡΡ. 709 -., 718 721.1. [Ιὴ δα- 
ἀϊεῖοιι ἰο ϑππιρ 5 ἰγεαεῖβα ἴο θῈ ῬγΈβΈ ΠΥ 
πατηθά, 1 Πᾶνα [οαπα {πῸ6 τηοπορυδρῇ ΌὈΥ͂ 
ΒΊΘΗΙ 216 ]άοθ ας (τμεέογε ὁδὲ ἢ]αίογε (τα 
1870 ραγιϊ οι] αν σοοαᾶ δηά πεῖ]. ΟἿΠοΥ 
ΞΡβοῖαὶ ἰγβαῖβε5 ἀτα 4150 γείειγθα ἴο ἴῃ {πῸ 
σουϊβα οὗ πῈ ποίεβ. Τὴ πιδ]ουγ οἵ 
Ἰπιουργείοτβ 8ΥῈ ΠΟΥ ἀστεοα ἴῃ 1ἀθπεγπσ 
ΡΙαίοβ [ἅεα οἵ {πε ἀοοά νἹ ἢ Πἰβ5 ΡΠ1]ο- 
ΞΟΡΒΙοαΙ σοποορίίοη οἵ πε Πεἰΐγ. Τα 
Ῥεβὲ αῃπᾷ (1116 ρτοοῦ οὗ ἴμ8 146 ΠΥ 15 
5111, 1 της, ϑιαταρ 5 Ἔχῃαιβεῖνα ἀἸββού- 
ἰαϊϊοη 2ας Κεγλαμέγεες αες  Ιαἐογεῖδολε)2 
Οοίίος 247 7126 αδς (πείθοι Ἐ4116 τϑόρ. 
ὙΠΕῖα ἰ5 ΟΪΥ οπα ραββασα ἴῃ Πΐβ ὑγοΥΚ5 
ὙΠοΥα Ῥ]αΐο Ὠηη56 1} ἀρρθαὺβ ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ ἴὸ 
1Δεπειν [ῃ6 ἔννο, νῖΖ. “111. 25 ο, Ὀπῖ οἡ 
1Π6 ῥῬυϊποῖρ]α {παὶ τΐηρϑ ν ΠΙΟἢ. ἀγα βηπα] 
ἴο [Π6 βαπῖα ἰπὶπρ ἀγα 648] ἴο οὔθ δῃ- 
οἴπεύ, ἴῃς ἰἀεηιΠοαίίομ 15 σοπιρὶεῖθ, αθα 
1 μαᾶνϑ τπογείοσε ἐΠπουραϊ τηγ56}} αἵ ΠΡ ΘΥΕΥ 
(Ὠτουρσῃοῦξ [Πς ποΐεϑ ὁσσαβί ΠΑ ΠΥ ἴο 11185- 
ταῖς Ρ]αΐο᾽ 5 τηθίαρηγϑίοβ ΟΥ̓ ἢ15 [ΠΕ ο]ΟρΎ. 

3 δϑίκαια καὶ τἄλλα. Τί 15 ΟὨΪγν ὈΥ͂ 
κοινωνία ΜΙ τῃ6 Ιάεα οἵ Οσοοά [δαὶ 
δίκαια, καλά εἴς. Ὀεσοτης σοοά 1.6. 56] 
πα Ῥοηεῆσία! (συ ποηυ 5 οἵ “φβοοά᾽: 
8εῈ Ν' 457 Β 2.:). Οἰμεῦν δε ἴΠῸῪ δῖα 
ΑἸτοσοί ΠΥ ἀ561]ε585.. δίκαια ἄοαθβ ποίΐ οὗ 
σουγβα τηθδῃ (ἢ6 Ιἄφα οἵ Ταβίϊος, θαΐ τὰ 
πολλὰ δίκαια ἴῃ (ῃ6 υνἱάδϑὲ βθῆβε οἵ {ΠῸ 
ἴεγπι, ἱποϊάϊηρ νόμιμα περὶ δικαίου: 566 
ου ΡΝ 476, 476 ο, 479 Ὁ. Βαϊϊετ᾽5 δὴ 
καί ἴοΥ δίκαια καί οσουγβ ἴῃ ΟἿΘ ΟΥ̓ Ὸ 
Ἰη ουῖου Μ55, θὰΐϊ 15 σϑυία! ΠΥ ΥΟΠΡ : 5668 
οὐ βού Α. 

5 ὅτι--ἰσμεν. (Οἵ. 5ού Ὁ Β΄, νἹΙΙ 
5178 ΕἾ, 532 Π΄ ἀπᾶ 77». ,χ8 6, ΨἜΏετα 
τὰ ἢ (6 βαπὴθ 5 βαϊὰ οὗ ἰῃς πατὴρ τοῦ 
παντός. 

6 εἰ δὲ μὴ ἴσμεν κτλ.: “4π4 1 νγ6 
Κηον ἰἰ ποῖ, δἀπᾶᾷ 5ῃου]ά πον 411 εἶβα 
Ἔχοθρίϊηρ 1 ΠανῈΥ 50 ΨΜῈ]] εἴς. (οβεί 
ἄοο5 1] ἴο Ἄεχριηρα εἰ δὲ μὴ ἴσμεν. ὙΠΕ 
γερειϊ θη οὗ εἰ Ῥείοτε ἐπισταίμεθα ἰ5 
ΠΘΟΟΘϑΑΥΎ Ὀθοδιιβθ, ὑνῃ116 ἔσμεν ΘΧΡΥΘ5565 
ἃ ἴαοϊ, ἐπισταίμεθα 15. ΟὨ]Υ Δ ΤΠ ΡΓΟΡΔ]Ε 
ΒΙΡΡοβιτοη : 566 πεχί ποίβ. Π6 ββηῖϊ- 
τηβηΐ 15 ομδ οἵ Ρ]αίο᾽β σοπη ΠΟ Ρ]ΔΟΕ65: 566 
ΟΥ ΘΧαπΊρ]6 κ41{. 11 144 Ὁ Ε΄. (χπατα 1{ 15 
Εἐχρουηάεδαά ἴῃ ἀείβ!!), 147 Β, (λαγ7ι. 
173. Α ἢ, Σ»λγα. 280 Ἑ Ε΄, 289 Α ἢ, 
201, ἃπὰ οἵ. αἷδο Ζαεῆ. το 6, 175. 
210 Β Β΄, Φααεάᾶ. 9 Β. ϑιαμπιρῇ ας Κ͵87- 
λαῤέγιέδςς εἴς. Ρ. 87 22. σΟΙΏΡΑΓῈ5. αἰἶδὸ {Π6 
Ἰαησιιασα ἀροὺΐ {π6 (οὐδ ᾿π΄ Ζατς 9005 6. 
Τῆς ΖΦ κέλγαεγεις ἀπ Ολαγηηῖασς αἰτθααν 
ογβοαϑβί {ΠῸ οἷτγ οἵ ῃ6 ῬὨΠοβορμοτ-Κίηρ, 
ἴπ νψῃϊοῃ {ΠῈ Καον]εᾶρσε οἵ ἀοοῦ 514}} 
οἱ αἴοπε ἴῃ {πΠ6 Ποη οὗ {πε 5ίαίε᾽ 
(Σμλγα. οι Ὁ): 5εὲ6 ΝΟΗΪΕῈ υἷε δέαίδίθλγέ 
41. ΡὈ. 39--ᾳ8. 

8 κεκτήμεθα. ΤῸ Ροββεββ ἃ [πϊησ 
ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ 15 τηαϊΐεν οἵ σοτητηοη ἀπ 
ἀαῖν οσοσατγοποα; ἴο ἱζπον δνουυτ μην 
(εχοθρὶ 1ῃ6ς (οοά) ἰ5 ποῖ. Ηδπος {μ8 
ἰπαϊοαίϊνε κεκτήμεθα 15 ἃ5 Δρρτοργίαΐβ 
Ποὺ ἃ5 {ῃ6 ορίαϊϊνε ἐπισταίμεθα νγὰ5 
Ῥείογθ. [1 [οὐπιουϊν τοαα κεκτήμεθα ν 1 
Π αηὰᾶ (ῃς πιδ]ουν οἵ βἀϊΐουβ, θαϊ ΠΟΥ 
ἀρύθθ ἢ ΘΟΠΘΙΔΘΥ {Παΐ {Πθγθ 15. ΠΟ 
γβάβοη ἴο ἄδρατί Πομ ἰῃς ἰοχί οἵ Α. 
5058 0. φρονεῖν ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ. 

ΤῊς ᾿αϑὲ ἴτε ννογὰβ ννεσα βιιβρεοιθα ὈΥῪ 
Μοιρεηβίοση δηα Ὀγδοϊςεῖθα Ὀν ϑία!] θαατη 
ἀπα οἰπεῖβ. 1 να ἴακε ἴπεθε ψογάβ 
(κε ἄνευ ταύτης ἀῦον6) ν ἢ τἄλλα, 
{πεν αα ποῖ βυρεγῆιοιβ; “εο βηΐπῃ αυοά 
4αῖὶς τε! ααα οὐηηΐα οχοθρίο Ῥοπο ἰηίε]- 
Ἰιρῖε, οβποῖταγ αὐ Π1Π1], φαοᾶ ρα]οῆγαμπη εἴ 
Ῥοπυτῃ οἱΐ, ἰπίθ! Πραι (Θομπϑι θυ). ὍὉΠαΐ 
506 υγγϊίεῖβ τηϊρῃϊ πᾶνε οπιϊτἰοὦ (ῃς 

4--2 



52 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΧΝΠ. 

δ᾽ οὔ; 

[5058 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ τόδε γε οἶσθα, ὅτι τοῖς μὲν πολλοῖς 
[4 Α ἴω 9 Ν Ρ , “ Ν 2 , ἡδονὴ δοκεῖ εἶναι τὸ ἀγαθόν, τοῖς δὲ κομψοτέροις φρόνησις. Πῶς 

" Θ᾽ ,, - ΄ 7  » Καὶ ὅτι γε, ὦ φίλε, οἱ τοῦτο ἡγούμενοι οὐκ ἔχουσι δεῖξαι, 

15 ἥτις φρόνησις, ἀλλ᾽ ἀναγκάζονται τελευτῶντες τὴν τοῦ ἀγαθοῦ 

φάναι. Καὶ μάλα, ἔφη, γελοίως. Πῶς γὰρ οὐχί, ἦν δ᾽ ἐγώ, ᾿ εἰ 
5, Ἁ 

ὀνειδίζοντές γε, ὅτι οὐκ ἴσμεν τὸ ἀγαθόν, λέγουσι πάλιν ὡς εἰδόσιν; 

φρόνησιν γὰρ αὐτό φασιν εἶναι ἀγαθοῦ ὡς αὖ ξυνιέντων ἡμῶν ὅ τι 
“ “ ͵7ὔ 

λέγουσιν, ἐπειδὰν τὸ τοῦ ἀγαθοῦ φθέγξωνται ὄνομα. ᾿Αληθέστατα, 
Υ ΠΥ ὃ ́ ε Ν ὃ Χ θὸ ἰς Ν - , ", 

20 ἔφη. Τί δέ; οἱ τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν ὁριζόμενοι μῶν μή τι ἐλάττονος 
μ [ο “4 δ ᾿ ἶ 

πλάνης ἔμπλεοι τῶν ἑτέρων; ἢ οὐ καὶ οὗτοι ἀναγκάζονται ὁμο- 
- ἴ ἈΝ " ΄ λογεῖν ἡδονὰς εἶναι κακάς; Σφόδρα γε. 

3 ς Ν ΝῊ 5. ᾿ ͵ οἶμαι, ὁμολογεῖν ἱ ἀγαθὰ εἶναι καὶ κακὰ ταὐτά. 
Συμβαίνει δὴ αὐτοῖς, 

ἦ γάρ; Τί μήν; 
“ , ἴω 

Οὐκοῦν ὅτι μὲν μεγάλαι καὶ πολλαὶ ἀμφισβητήσεις περὶ αὐτοῦ, 

Ρῆγαβα 15. πο φρτοιιπα ἰοῦ ᾿πίθυζεγίηρ ν ἢ 
ΡΙαϊο᾽β ομαγδοίθγιϑιῖο [1] Ππ685 οὗ ἜχρΊαδ- 
5Ι0Η. 

505 Β- 506 ἡ ὕγλαξ ἐλε)ε ἐς ἐλ 
Οσοοά 7714 »ια)ογίξγν αγῖστυε “Ἴδα σηγ6," 
οἶλεγς, τυάο α76 7107 γε) για, “Αἰ ποτυϊδαίρο." 
Δεΐέλεν 977 ἐλεδε τΐστυΣ ἐς ἐδγιαδίδ. 277672 
αγὲ εογιεοίαγιζν αἰἱδῥιιζηγιρ᾽ αὐοιεί ἐΐ6 (σοοά, 
ὁιεὲ 15 ἐχήξίεγιες ἐς 2γαςσίζεαίν ααἰριτζίσαῖ ὧν 
αἰ, 70 γ τέ ἐς ἐλε τεἰζήγιαζε οὐγεεΐ ὁ. αἰ 
ογηηαθανοιγ. 1716 7αδφα ο7 ἐλε Οοοαί ρηιέδέ 
ὅδ ἀγεοτυγε ὦγ οτέγ Ομαγαζαγις, 707 τέγεῖδδ5 
Ζλον ζροτυ ἐλ6 εογεγεεχῖογι ὀθέτυεό7ι: ἐζ6 (σοοαΐ, 
αι ραγέϊεμἑαν ἐγιδίαγιεσς ο7 ἐλε 7ε5:, {δὲ 
Δογιοτέγαῦε οἴς., ἔλεν καγιγιοΐ ρεαγα ἐλὲ 
ἰαδ7,, 97) Φῳ 6721 γιεἴφεαῖ ὧδ σαϊα ἔο φγοτυ ἐζ67,2 
ἦγι αγι» ααἰδχείαίθ »16 5147. 

12 τοῖς μὲν πολλοῖς κτλ. 'ῆε πεεά 
ποί (νι ΤΊβίΖεὶ 2)26 7. α΄. (ὐπεέδ7ε 1. αἵ. 
Οοὐϊοσόεοργ 7 Ρ. 9) Ππά 1ῃ [Π15 δῇ δ᾽ βῖοῃ 
ἴο Αὐδίρριβ ἀπά ἴΠ6 Ογγεπαῖοβ. ῬΡΙαΐο 
ΤΙηθαὴβ ψγπαὶ ΠῈ 888 8Π4 ΠῸ ΠΊΟΤΘ. 
ῬΙΘαβασα 15 αἰνναγβ {ΠΠ6 5242)772)27477: Φ071247)1 
οἵ ([ἢ6 Μδηγυ: οἵ. Αὐἱδί. 2 2ζ. Δῆσ. τ 
3.1ορ5Ὁ 16. Τῃ τοῖς κομψοτέροις Τ) ΠΊΓ]ΘΥ 
(“1»ε͵ϊεέδ. Ὁ. 43) πᾶ οἴἤδῦβ πανε τεοορ- 
πἰςοα Απιίϊβίμεπαβ: οἵ. ἘΡΤ 8ὶ 218 Β 21. Ὁ. 
Ἡδετηδηη ((τεελ. τέ. 5 γε 67)) Ὁ. 320 72. 323) 
ἰηουργαίβ {Π6 νγογᾶβ-- -Τογα ΟΟΥΎΘΟΙΪΥ, 1 
{π1η]ς---οὐ ϑοογαίαϑβ (οἴ. Χ θη. 77ε 1. τν 5. 6) 
δηα 5 ἱπιπηθαϊαία ΓΟ] Οννουβ, ΔΜ ΙΒ ΠῈ πῈ5 
᾿ποϊαᾶθᾷ. Ὑπ6 Μερδγίαηθ ϑοπΊθ ] Π165 
Π614 [Π6 βαῖὴηβ νῖϑν (1). 1. 11 τοὐ). 866 
4150 πεχί ποίβθ., 

ΘΟΒ5Ο το ἐπειδὰν κτλ.: ““ὙΠδη {Π6Ὺ 
αἰίογ τΠς πηγϑβίθσϊοιιβ νγογὰ "σοοά᾽. ΒῸΓ 
φθέγγεσθαι οἵ ἃ πὶρἢ-σοιηαϊηρ, ογαοι]αῦ, 

25 φανερόν; ἸΠῶς γὰρ οὔ; Τί δέ; τόδε οὐ φανερόν, ὡς δίκαια μὲν 

᾿πΊΡΥΈσϑῖνα αἰΐζεγαησα οἷ. ΨΙΙ 527 Α, ΠΙ 
βύδα, 2 γοί. 342, ἢ λαφαγ. 238 Ὁ, ΑΥ. 
Οἱοιαῖς 315. Ρ]αΐο᾽β οὐ] οἰβτὴ ἀρ 165 ἴο 
ΠΙτΉ561{, Τῃ σΟΠΊ ΠΟ ὙΥἹΓ {Π6 ΟἴΠΘΥ ΡῈΡ 115 
οἵ ϑοοζαῖββ, ἃπαὶ νγὰ5. ἀου Ὀ11655 ᾿πίεπα θά 
ἴο ἄο 580θ. Ηδξδ σοηβίδμε νυ ἄδθοϊαγθϑ {Παὶ 
“Κπον]εᾶσε οἵ (Π6 σοοά᾽᾿ 15 {π6 4]]-ἴπη- 
Ῥογίδηϊξ βῬοββθββίοι ἔΟΥ ΠΊΔΠ: 566 ΟἹ εἰ δὲ 
μὴ ἴσμεν κο5α. με ργεβεηΐ ἀϊβοιιββίοῃ 
ΤΟ ΠΊΟΥ 65 {Π6 26Ζ120 2γ,17127212 ὈῪ ΧΡ] αἰ ηϊησ 
γγμδὶ [ῃς ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ γ64}}Υ τηβδῃβ. 

21 ἢ οὐ καὶ οὗτοι κτλ. ΤῊΪ5 15 6χ- 
ΔΟΙ]Υ παῖ ΠαρΡΡῈπ5 ἴο ΟΆ]110165 ἴῃ γι. 
4905 Αττ-4090. 1 ΡΙαίο 15. σϑίεγγίηρ ἴο 
ΔῊΥ ἀϊαίοσιε αἱ 411, (πες Οογρίας 1.ο. 111|5- 
ἰταῖεβ 5 ροϊηΐ τποῃ Ὀείίεγ ἴπαπ (ΠῈ 
Ῥλϊοδτες (13. 4---Ο), ἴο ννῃὶοῃ ΖΕΙ]ΕΓ 11 1. 
Ῥ- 548, Θ΄ ΒΕΙΩΙΠ] Οδγι. ᾿γιΐευ. 11 Ὁ. 102, 
Δα οἴμεῖβ οἵ {πε οἱἄδθσ σεπεγαίίοη οἵ 
ΒΟΠΟΪΑΥ5 ΒΌΡΡΟΒῈ ἰΠαΐ ῬΙαΐο 15 δι]παϊησ. 
Βαϊ {πεῖς 15 ποίῃπίηρ ἰο βιιρσαϑί Δ ΠΥ ΟΥΟβ58- 
τείεσγεποα δἱ 411. Οἡ [{Π6 αιδβίίοη νν ΠΘ ἢ Υ 
16 Φλεμεότις 15. ΟΥ 156 ποί ῥυΪοσ ἴἰο [8 
ΤΑ οῤτεδίής 588ὲ6 [δοῖζβο ἴῃ 7. δά. ΧΧν ΡρΡ. 
65---82. 

505 Ὁ 25 τόδε οὐ φανερὸν κτλ. ΤΕ 
οοηίγαϑβί 15 θεΐννεε δίκαια, καλά οῃ [Π6 οπ6 
Βαῃά, δπα ἀγαθά οὐ ὠφέλιμα (Ν᾽ 457 Β 71.) 
οἢ ἰῃς οἴπεσ. ΑἸ] τηθῃ ἀββῖσα {Π6 ὑθα "νυ 
οὗἉ ροοαῖ (οἴ. 1᾽ 4384 21.), θαξ τηδην ἀτα 
οοπίοπὶ ἢ [Π6 5ΘμΊ]α πος οὐ δογιομγ', 
Οορεί ὄβχραηραβ τὰ δοκοῦντα, ἀηὰ καί Ὀείογα 
δοκεῖν, [ΠΕΥΘΌΥ ᾿δανίπρ ἃ ΨΘΥΥ οΥὐα 6 α 
Ρΐβοςβ οὗ ασβεὶς. Αϑίβ καὶ διώκειν ἴοΥ καὶ 
δοκεῖν 5 Οῃ ἃ Πίρμου ῬΙαπα οἵ οὐ εοἴβιη. 
ὙΠῸ ἰοχὶ 15. παν ]8β5 βουηά. δοκεῖν 
ἐἴο 566 πὶ 15 ᾿ἰϑϑα φΌϑο πο], α5 ἴῃ 11 301 Β, 
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506 Β] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς Ἐ3 

τ Ν “- Ἃ δῖ ἐς “- καὶ καλὰ πολλοὶ ἂν ἕλοιντο τὰ δοκοῦντα, κἂν μὴ ἢ, ὅμως ταῦτα 
“- “- “ - Ν 

πράττειν καὶ κεκτῆσθαι καὶ δοκεῖν, ἀγαθὰ δὲ οὐδενὶ ἔτι ἀρκεῖ τὰ 
-“ “ - ἣ Ν “ 

δοκοῦντα κτᾶσθαι, ἀλλὰ τὰ ὄντα ζητοῦσιν, τὴν δὲ δόξαν ἐνταῦθα 
- ͵ Γ΄ ͵ ε ᾿ “ 

ἤδη πᾶς ἀτιμάζει; Καὶ μάλα, ἔφη. Ὃ δὴ διώκει ' μὲν ἅπασα 
΄ “ ἰ ν 

ψυχὴ καὶ τούτου ἕνεκα πάντα πράττει, ἀπομαντευομένη τι εἶναι, 
ἴω . “- “ ,7ὔ ᾿] Χ ᾽ ἈΝ 

ἀποροῦσα δὲ καὶ οὐκ ἔχουσα λαβεῖν ἱκανῶς τί ποτ᾽ ἐστὶν οὐδὲ 

πίστει σασθαι μονίμῳ, οἵᾳ καὶ περὶ τἄλλα, διὰ τοῦτο δὲ χρή μονίμῳ, οἵς ρ 
Ε Ἷ Α “ Μ. ΕΣ Μ 3 Χ Ν Ν “ 
ἀποτυγχάνει καὶ τῶν ἄλλων εἴ τι ὄφελος ἦν, περὶ δὴ τὸ τοιοῦτον 

“ ἴω - ον ΄ Ἁ 

καὶ τοσοῦτον ] οὕτω φῶμεν δεῖν ἐσκοτῶσθαι καὶ ἐκείνους τοὺς 
Ἴ ἊΝ ΟῚ “ , ᾿- , Ε] ἴω “ “ 3. ΑΡ 
βελτίστους ἐν τῇ πόλει, οἷς πάντα ἐγχειριοῦμεν; “Ἡκιστά γ᾽, ἔφη. 

Ξ “- . ,ὔ ,ὔἷ , 

Οἶμαι γοῦν, εἶπον, δίκαιά τε καὶ καλὰ ἀγνοούμενα ὅπη ποτὲ ἀγαθά 
Ψ ΞῚ ἴον Ν ΕΝ ΄ - Ὁ ς “- Ν 
ἐστιν, οὐ πολλοῦ τινὸς ἀξιον φύλακα κεκτῆσθαι ἂν ἑαυτῶν τὸν 

“- “ ΄ ἣν , , 

τοῦτο ἀγνοοῦντα, μαντεύομαι δὲ μηδένα αὐτὰ πρότερον γνώσεσθαι 
ἱκανῶς. Καλῶς γάρ, ἔφη, μαντεύει. Οὐκοῦν ἡμῖν ἡ πολιτεία 

, Ν Ἔ ἴον ἴω Ἷ ς 

τελέως ' κεκοσμήσεται, ἐὰν ὁ τοιοῦτος αὐτὴν ἐπισκοπῇ φύλαξ, ὁ 
“τούτων ἐπιστήμων; 

26. ἢ ΘΦε: εἴη ΑΠΞΖ. 

Δ Πα ῬΥΘρατα5 ἴΠ6 νὰν ἴου δόξαν “5εειηϊηρσ᾽ 
(οἴ. 400 4) ῬεΪονν. 80 αἷβὸ ϑοῃηβίάου δπάᾶ 
Β.ΔΠ]Όααπη ππαδγβίαπα [Π6 ραβθασθ. ΕῸΓ 
ἔτι αῃια ἤδη 5686 ΟἹ ΠΙΠ 412 Β. 

290 ὃ δὴ διώκει κτλ. ΜΝΊ ὃ [ΟΠ] ονγεᾶ 
ὈΥ τούτου οἴ. 11 357 Β 722. (Οομεί 5 ὅτου 
ἴογ τούτου 15. Δ ὉΠ]ΟΚῪ νϑηΐασθ. ϑιαπιρῇ 
7051] Οὔβοσνεβ ἰΠαὲ (η6 Τάδα οἵ Οοοά 5 
ετα τεραγᾶθα δ5 [ῃ6 πα] σαυβα: οἷ. 
λαεά. 98 Β ἢ. ἀπᾶ }λϊί. 2ο Ὁ, 5β4 ασ. ἘῸΣ 
ἃ 5: κίηρ {Πεο]οσίοαὶ ργεβεηίαίίοη οἵ {Π6 
ΒΔΠΠΘ Υἱδν 566 ἤατὺς 7185 Εὶ Η. ἀπὰ 903 
Β-Ὡ-. Ῥ]αΐο᾽5 ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ Ἰαϊὰ “τῆς 
Τουπάαιτοηβ. οἵ [Π6 (6]βο]ορίοαὶ νίαν οὗ 
{Π6 νοῦ" (Κυοβη 2 ὰ. .52. Ρ. 131). 

505 Ε 30. ἀπομαντευομένη. Γ(. 
Αὐδῖ. Ιλ. Δῆσ. Χ 2. 11738 4 ἴ, ἴσως δὲ 
καὶ ἐν τοῖς φαύλοις ἔστι τι φυσικὸν [ἀγαθὸν] 
κρεῖττον ἢ καθ᾽ αὑτά, ὃ ἐφίεται τοῦ οἰκείου 
ἀγαθοῦ. ἀπομαντευομένη ἸτηΡ] 165 [Π6 5616 
ἰηϑεϊποῖῖνο, Πα] [-πιπσοηβοίοιβ, αἰν᾽παϊίοη οὗ 
βουηθίῃϊηρ ὈΘΥΟΠα ΟἿ σΎΔ5Ρ. 

32 διὰ τοῦτο κτὰ. 866 505 Α 72. 
ΘΟΘΑ τι καὶ ἐκείνους: 1.6. ἃ5. ὙΧῈ]]} 

85 οἱ πολλοί. Τὴ Υ καί οἴ. ΝΤΙ 510 Β. 
3 οἶμαι γοῦν κτλ, Νὼ οπε ΨηΟ ἄοος 

ποῖ ἱτπονν {πε ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ σατι ΡΟΞ5 10} 
Κηονν ἴῃ ψΠηδΐ γεϑρθοῖ οὐ πον ἴασ ραΐ- 
τοα]αΥ δίκαια (5ιιοἢ 85, ΓΟΥ Θχαῃρὶθ, ἃ 
ῬαγτοαϊαΥυ νόμιμον περὶ δικαίου: .«. ν 
470 Ὁ ᾽,.) αἵ σοοά, Ὀδοαιβθ ἴξ ἰ5 {Π6 
παρουσία τοῦ ἀγαθοῦ ἴῃ [Π6πὶ ννΐ ἢ τα ]κ 65 

[Πετὴ σοοά (505 Α 72.).. ΑΠα πῸ οπ8 ΨΠΟ 
15 Ἱσποδηΐ ὅπῃ ποτὲ ἀγαθά ἐστιν σαῃ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἀείεπα δίκαια (βοῇ ἀ5. ἴου ὃχ- 
ΔΙΏΡΙΘ {πε δίκαια ἐπιτηδεύματα οἵ Ῥ]αίο᾽ 5 
οἸἴγ), Ὀεσαιιβα μ6 15. δ [Π6 τηθτοῦ οὗ δηγ- 
ΟΠΘ ΨὙΠΟῸ αἰζεπιρίβ ἴο 5βῆδθνν {παΐ {πΠδν ἂγβ 
Ῥαά. ΝΟΥ, {π|1] νγα ἰζπονν ἤονν [ὯῚ ῥΡδῦ- 
ἘΙΟαΪΑΥ δίκαια αἀΥα σοοα (πρότερον), σα γγ7ὲ 
δαδαμπαίο!ν ἰσπονν {Π656 δίκαια {ΠΘ,η5 6] ν 65, 
1.6. πον ψψῃϊοἢ οὗ {Π656 γθ8}}Υ ἐς δίκαιον 
Δα ὙΠΙΟΠ ποῖ, [ΟΥ̓ ννα ἄο ποΐ Κπονν ΠΟ 
1ΠΕΥ ϑίαῃα ἴῃ τεϊαϊΐοη ἰὸ {πῸ6 υἱττηαΐα 
Βοιγοα οὗ 8]] Τπϑίϊςε, νὶΖ. [η6 Ιἄδα οἵ {ῃς 
(οοά. [1 15 [Πϊ5 νυνί ἢ, ἴῃ {Π6 Ἰαϑὶ γϑϑουῖ, 
15 1π6 {τ6 “πχδάβιιγα οὗ 811 (πϊηρθ᾽ (}ατὺς 
γιός Β΄, ννῆεγς Ῥ]αΐο βιρουβ {Π6 Ἰδη- 
σπαᾶρα οὗ ΠπΠϑοϊοσυ). Ἡδποα (ἢ ϑαρτθῖη8 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ (ΟΥ̓ οὐγ Οπαγάϊδηβ ἰο Κπον τῃς 
ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ. ῬΕΚΙΚΟΥ ἢγϑὶ γεβιογθα 
τῆ6. γα τϑαάϊηρ οἵ {Π15 ραββαρθ, νν ΒΊΟἢ 
Βα θϑθὴ βγη σον τα] αἰθα ἴῃ δαυ δῦ 
δα! Π!]οη5. ΘΠ] ραυτη τοαῖς μηδ᾽ ἂν ἕνα 
ἢ ψ, Ὀαξ Ἰηδίαποθβ οἵ [Π6 {αΐαγα νυ ἸΓἢ 
ἄν---566 ΟΥ 402 Ο---5Που]α ποῖ 506 νυ] }}ν 
ΤῊ] Ρ]16 4, 

506 8. τούτων: ἴ.6. τὰ δίκαιά τε 
καὶ καλά, ὅπῃ ποτὲ ἀγαθά ἐστιν. 
506 8--5820988Β 41771ε» το» δ ἀδεϊέα ο7:1, 

,ϑοεγαΐες τέγιαἰεγίαξες ἐο ἰἐδεγδε ἑὰς Μαξα ὦ 
Οοοαΐ, γιοΐ ας 17 ἦς 171 ἐΐδοίγ, ὁπέ ἑλγοιρὰ ἐς 
ἑγιαρε, αγιαίορτ, ὁ» οὔ εῤγΖην. 

Ζ6ὲ »ι6 γεγεϊμ γοῖε (λ6 2γοςοεαϊΣ) ὁ" 
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ΧΝΙΠ. ᾿Ανάγκη, ἔφη. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [5068 

ἀλλὰ σὺ δή, ὦ Σώκρατες, πότερον 
3 ’ Ἃ 7. Ἂ, - 

το ἐπιστήμην τὸ ἀγαθὸν φὴς εἶναι, ἢ ἡδονήν, ἢ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα; 
“- " Οὗτος, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀνήρ, καλῶς ἦσθα καὶ πάλαι καταφανὴς ὅτι σοὶ 

᾽ 3 ,ὔ Ν -“ Ε) - Ν 3 “ 
οὐκ ἀποχρήῆσοι τὸ τοῖς ἄλλοις δοκοῦν περὶ αὐτῶν. Οὐδὲ γὰρ 

Ν “ γ. Ν “ 

δίκαιόν μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, φαίνεται τὰ τῶν ἄλλων μὲν ἔχειν 
- “ “ Ἂ “ 

εἰπεῖν δόγματα, τὸ δ᾽ αὑτοῦ μή, τοσοῦτον χρόνον περὶ ταῦτα 

15 πρωγματευόμενον. 
ὧν τις μὴ οἶδεν λέγειν ὡς εἰδότα; 
ε , 5" “2 ἃ 
ὡς μεντοῦ Οοὐομένον ταῦθ α οἴεται ἐθέλειν λέγειν. 

Τί δέ; ἦν δ᾽ ἐγώ" ! δοκεῖ σοι δίκαιον εἶναι περὶ 
Οὐδαμῶς γ᾽, ἔφη, ὡς εἰδότα, 

Τί δέ; εἶπον" 
9 3) δ Υ ΓῚ , ὦ ς “ 2 » - ς 

ουκ ἤσθησαι τας ἄἀνεὺυ ἐπιστήμης δόξας, ως πασαΐ αὐσχραυ; ΟΝ αἱ 

βέλτισται τυφλαί' ἢ δοκοῦσί τί σοι τυφλῶν διαφέρειν ὁδὸν ὀρθῶς 
ἴω , 

20 πορευομένων οἱ ἄνευ νοῦ ἀληθές τι δοξάζοντες ; Οὐδέν, ἔφη. 

Βούλει οὖν αἰσχρὰ θεάσασθαι, τυφλά τε καὶ σκολιά, ἐξὸν 1 παρ᾽ 

11. 

φδηαΐ αἰϊεζίγιοξίογε ὀείτυεοι αν» ϊεζείαγς αγταὶ 
]άθας, ἐλε γογηι67γ αῤῥγελεγραφα ὁγ «102, 
Ζλε ἠαΐ67 ὁγ Κεαδοτ. 71 ἐλ σαδθ 97 γιοσέ 
Ὁ {λε φεγιδϑσ, 710 Ἷ 171. ἐ5 γεχιείγδα ὀχεοῤέ 
216 γαομίέν αἢάα {ϊ5 οὐγεεΐ 171. ογ 167 ἐλαΐ ἃ 
σογισαίζογι ἡ1αν ἑαζε ῥίαεθ. “μέ 1722. 07.167) 
ἡλαΐ τὖῦὐό για» 566, ὦ ἔλίγωαϊ γεριῖοῖθ ἐς 
716{65547},, τΐχ. Ζίρψ. ἡ νοτυ ἐλε ατίλογ οΥ 
1 ρλι ἐς ἐλδ ,δ1ε7ι, αι τὐῦ γα» ἐλ676707γ6 
δαγ ἐλαΐ ἐλε .5͵7ηι1 ὃς 106 σαρέδθ οὐ «δ1ρλέ. 
ἤζε »ιεδέ γιοΐ ζαἐγ141}}) εἼ1}67 δρλξ 97 ἐδδ 
)6 τοῖϊὰ ἐλ «ϑι7:, αἰέλοιερί ἐλ Ἐ γὲ γε- 
δοηιόζος 116 «5:47 1076 εἰορδεῖν ἐλαγι αηγ 
οἵλεγ ογιραγι ΟΥ̓ σεγι56, αγιεἷ {2:6 .«δ1ε7ι ζτγι5εῦ 
ἦ5 σ6671 ὧν ἐλε 2) 76. 

Β80Θ Β 9. πότερον ἐπιστήμην κτλ. 
Ενεη 1 τ σουἹὰ Ὀ6 5ῃδενῃ {παῖ (8 
Ῥλϊμόμς 5 Θδυ]ΠοΥ ἰπαπ {(Π6 Δεῤῥώϊ2ε---- 
διῃα τεοθηΐ οὐἹ[165 ἰαϊτα {Π6 ορροβιῖίε νίθνν 
-π-ἴῃεγα νου] θῈ πὸ βυϊποϊθηΐ γεαβοῃ ἴῸΥ 
Βοϊάϊηρ (ἢ ΖΕ 116 75 1 1. Ρ. 708 22.) {πὶ 
ῬΙαΐο 15 σείδυσιησ ἴο {παΐ ἀϊαϊοσιιθ, 8]- 
1πουρὴ Πα {Πδγα ἀθηῖ65 {Παΐ οἰμευ πονν- 
Ἰεᾶρε οὐ ῬΙβαβιγα ἰδ ἴῃΠ6 Ομϊεῖ αοοά 
(208 ἢ, ο Ε). 366. αἰθὸ οὐ δοβα πᾶ 
ΒΟ6Ε. 

11 οὗτος κτλ. καλῶς Πιὰ5 ἴῃ το]1{γ---- 
566 47΄, 72.--Ίλο τα Δηα οί [ΕΛ ΜΒ βιρροσί 
πα καλός, ννῃϊο ΘοΠ ποίου τείδηθα ἴῃ 
16 Ὀε]1εῇ (μα Α τεαᾶ καλός. [7564 ἴῃ 
115 νγαγ, καλῶς 15. ΟΟἸ]οατῖαὶ (ΤΕ οα 
5ορῃ. Ὁ. 7. τοοϑ καλῶς εἶ δῆλος οὐκ 
εἰδὼς τί δρᾷ). 

Β8ΟΘΟ 15 δοκεῖ σοι δίκαιον κτλ. 
ΤΠδ ϑοηΐθησθ ἴθ ᾿σοηϊοαὶ, 5 15 Οἰθδὺ ἔγοῖὰ 
ἐξὸν παρ᾽ ἄλλων (1Π6 ϑορῇ]βῖβ. [ουβοοί ἢ) 
ἀκούειν φανά τε καὶ καλά ἴῃ Ὁ ΡεΪονν. 

ἀνὴρ καλῶς Π: ἁνὴρ καλῶς ΑἸ: ἀνὴρ καλὸς ΑΞ, 

ΡΙαίο [τε α Πα ]Υ [εῖσηβ ἱρπούαηοθ δηά 
561{-Ἰβίγαβι θείοσα Ἔχροιπαϊηνρ ΒΟη16 στεδέ 
ῬΥΠΟΙΡΙΘ οὗ ψῇοβα {γαῖ ἢ ἰ5. Βη56 1 
Ῥτοίοιηα]γ σοηνίποδα: οἷ. ν 4500. ΤὴῈ 
ποίου {παΐ ἢ6 γθα}]ν ἰαγ8 οἰαὶ ΠῚ ΟἿΪΥῪ ἴο 
δόξα ΟΥὙ Ἔνεῃ ὀρθὴ δόξα οἵ ἴΠ6 (οοά [15 
ΒΑΥαΪγ ἰο ΡῈ δηΐογίαϊπθα, δἰ που ρῊ Πα ἄοα5 
ποῖ οἷαῖπι ἰο πᾶνε ρεγίβοϊ Κπον]εᾶσε: ἴο 
1παΐ νγα τη , ρειΌΠδης6, αἰίαϊη Παγθδίτου. 
566 505Ὰ 7. 

19 ἢ δοκοῦσί τί σοι κτλ. Οη ὀρθὴ 
δόξα 566 77671. 07 Α---οῦ Α, Ζ εαφί. 2ο1 Ὁ, 
7171. 51 Ὁ, Β. (ὐὐγθοῖ ορί πο Ὀ6]Ιανε8, 
ας ἄοθβ ποΐ Κῆονν, δῃᾷ 15 {ῃογείογθ 
ὈΠΠΑ ἀηὰ ᾿πβεοῦτθ. 115. δ σαὶ σουγεϊαΐα 
15. πολιτικὴ ΟΥὙἩ δημοτικὴ ἀρετή: οἵ. Βοο Ὁ 
ΔΗ ΙΝ 430 Ο 7122. 866 ἴῃ φόηοῖαὶ Ζε ]οτῦ 
11. ΡΡ. 588 ἢ. 

21 σκολιά-Ξ ογτοοϊκεά,᾽ “ἀννυν 15. ΟὉ- 
Ἰεβοἰεα ἴο Ὀγ Ηδυμδηη οἡ {πα στουηᾶ (Πα 
ὀρθαὶ δόξαι τηᾶῦ Ὀδὰ ὈΠ1πΠ4, παῖ σαηηοίῖ Ὀ6 
“οτοοκορᾶ. ΤΠΐὶβ5 15 {τπ6, Ὀκὲ αἱ ἄνευ 
ἐπιστήμης δόξαι τᾶν Ὀ6 Ὀοΐῃ ὈΠπα ἀπὰ 
ΔΥΥ; 8ΔΠ4 αἰσχρά, ἡ» ]Οἢ ἸΟΟΪΚΒ. Ὀδοὶς ἴο 
αἰσχραί, 5ηενν5 {παὶ 1 15 ποῖ οογγθοῖ 
ΟΡΙΠΙοη5, θαΐ Ορ᾿ηοη5 νυ πουῖ Κπον]εάσα 
ΘΘΠΘΓΆΠγ, νν Π] ΟΠ ἀγα ἀΘβου θα ἴῃ τυφλά--- 
σκολιά. ϑοογαῖαβ᾽ τῇοος Πα ΠΉΠ]1Υ νν1}} ποῖ 
Ῥτοίβηα ἴο ποτ [Πδη δόξα, 1ε 4ἸΙοηα ὀρθὴ 
δόξα. Τί γοι ννΊβ ΓῸΓ “βοίθπος, ρὸ ἴο 
γΟΙΓ 5ορ ἰβίῖοαὶ Ὑποιουϊοίαηβ, ἰουβοοίῃ, 
Δα “Πθαγ τΠϊηρβ ὈΓΙΡμς ἀπα Ῥδδαία]}.᾽ 
φανά τε καὶ καλά τᾶν 6 8ῃ δ] βῖοπ ἴὸ 
1Π6 “Ἰαπηῖπα ΟΥΑΙΪΟΠΪ5᾽ οἵ Ιβοογαίββ ἀπά 
ἢὶβ. {6 Π 45: 566 408 Εὶ 2. σκότια, ννΏΪ ἢ 
Ἡ δ πίη σΟΠ]θΟίι 65, 15. ἀρρδύθητ!ν ποῖ 
πϑεα ὈΥ ῬΙαίο. 

σ 
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Υ'.- ω Ὡ ἄλλων ἀκούειν φανά τε καὶ καλά; 
΄΄ «ε , [2 . ᾿ 7, Ἁ » ΩΝ 

Σώκρατες, ὁ Γλαύκων, ὥσπερ ἐπὶ τέλει ὧν ἀποστῇς. 

ΠΟ ΕΑ 55 

Μὴ πρὸς Διός, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ 

ἀρκέσει γὰρ 
τ᾿. δὲ ΕΝ “ ᾿, Ν , Ἂν ον ΜΝ 

ἡμῖν, κἂν ὥσπερ δικαιοσύνης πέρι καὶ σωφροσύνης καὶ τῶν ἄλλων 

διῆλθες, οὕτω καὶ περὶ τοῦ ἀγαθοῦ διέλθης. Καὶ γὰρ ἐμοί, ἣν δ᾽ 
Ἀγ τὴ - να’ "» Ν , ᾽ “ ᾽ 3 “ἢ Ἁ ᾽ ΓΔ, Σ ΓΨ 
ἐγώ, ὦ εταῖρε, καὶ μάλα ἀρκέσει" ἄλλ, ὅπως μὴ οὐχ οἷος τ᾽ ἔσομαι, 

προθυμούμενος δὲ ἀσχημονῶν γέλωτα ὀφλήσω. ἀλλ᾽, ὦ μακάριοι, 
Ι Ἤ ΡΟΝ Ν 7, “πρὸς Ν ΕΣ θό ἢ ΝΟ “ 9 , “ 

αὑτὸ μὲν Τὰ ΠΟΤ ἐστὺ τὠγαῦσον, εασωμὲεν το. νὺν εἰναΐ" πλέον γαρ 

, Ἃ Ἀ Ἁ “ ς Ἁ 5 ΄ “- “- μοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν παροῦσαν ὁρμὴν ἐφικέσθαι τοῦ γε δοκοῦν- 
Χ “ δὶ ἀχρι ὁ “ “ 

τος ἐμοὶ τὰ νῦν" ὃς δὲ ἔκγονός τε τοῦ ἀγαθοῦ φαίνεται καὶ ὁμοιό- 
- ᾽ὔ - 

τατος ἐκείνῳ, λέγειν ἐθέλω, εἰ καὶ ὑμῖν φίλον, εἰ δὲ μή, ἐᾶν. ᾿Αλλ᾽, 
Μ΄ ᾽ς 3 “ Ν “ Ν ΕΣ 7 Ἀ , 

ἔφη, λέγε: εἰσαῦθις γὰρ τοῦ πατρὸς ἀποτείσεις τὴν διήγησιν. 

’ὔ 3 Ν Ἁ { “ Ὶ 2 ͵7 

κομίσασθαι, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ νῦν τοὺς τόκους μόνον. 

807 Βουλοίμην ἄν, εἶπον, ἐμέ τε δύνασθαι αὐτὴν ἀποδοῦναι καὶ ὑμᾶς 
τοῦτον δὲ δὴ 

ΒΘΟΘΡ 23 ὥσπερ ἐπὶ τέλει ὦν : πο 
“Ἰυϑὲ δ. γοῖὶ 816 σϑδοῃίϊηρ 1ἴῃ6 φοδ]᾽ 
(Τοννβίι), θὰξ “85 1 γοι ὑνεσα αἱ [6 επᾷ.ἢ 
7ονγεῖε ρυδοίίοα! ]γ ομλϊῖβ ὥσπερ ἴῃ 15 
{γα Π5] ΔΈ ΟΏ. 

Θ8ΟΘΕ 29 ὁρμήν. Τῇε ἰάεα ἰ5 ἂ5 οὗ 
ἃ βἴατέ ΟΥ̓ ἱπηρι]56 ἸΝΒΙΟΏ ΘΠ40]65 οπ6 ἴο 
Οἰθδὺ [Ππ6 οὈϑίδο!εϑβ ἰὴ {π6 νγαυ: οἵου ν 4516. 

30 τὰ νῦν Ξ5Ποι]ὰ ὲ ἰακβεὴ ν] ἢ 
ἐφικέσθαι. Τί νχε ἴαϊκθ 1 ἢ δοκοῦντος, 
γε τηϑί 5ΒΊΡΡοββ {παΐ ϑοογαΐεββ ἱπίβ πα5 ἴο 
βιρσεβί {Παΐ ἢ15 νίενν οἵ (ῃἢς τηδί(θυ ΤΠΔΥ 

Οοἤδηρα (50 1). ἀπά Ν.). Ηε [15 παγα]ν 
ΠΠΚΕΙ͂Υ ἴο ἢᾶνα τηδάθ 50 ἃ ϑιρρσαβίίοη, 
Ἔνθ ἰγοῃίοα!γ. ἐάσωμεν τὸ νῦν εἶναι 15 
4ἶσο ἴῃ ἔανοισ οἵ σοηπεοίϊηρ τὰ νῦν νὴ ἢ 
ἐφικέσθαι. ΟἿ. 7ἴ»γι. 48 α ἔ. τὴν μὲν γὰρ 
περὶ ἁπάντων εἴτε ἀρχὴν εἴτε ἀρχὰ----τὸ νῦν 
οὐ ῥητέον, δι’ ἄλλο μὲν οὐδέν, διὰ δὲ τὸ 
χαλεπὸν εἷἶναικατὰ τὸν παρόντα τρόπον 
τῆς διεξόδου δηλῶσαι τὰ δοκοῦντα 
κτλ. ὙΠε δρμαβϑὶβ οὐ τὸ νῦν εἶναι 
Δα τὰ νῦν 566Ιὴ5 ἴο Πἰπί (Παΐ ἃ 46- 
βου ρίίοη οἵ (ες ἀγαθόν, 45 1ἰ 15 1ῃ 1561, 
ΠΥ Ὀ6 ΕΘχρθοϊεηῆ ομ ϑβϑοῖηβ [αἴατε οο- 
φαβίοη. Βυΐ [Πεϑῖ8 ἰβ πὸ αἴαϊοσιια ἴῃ 
ψΏΙΟΒ (ἢ Ιᾶἄθα οἵ αοοῦ 15 50. οἰβαυν 
ἀοβουθεα 45 ἴῃ {πΠ6 Αἰ εῤμόδιε, ἀπ τὲ 15. ποῖ 
νυ Πουξ γϑαάβοῦ {παΐί δνευυ Ἠϊβδίοτίαπ οὗ 
ῬΒΠΟΒΟΡΏΥ τοραγαβ [Π15 ρΡάββαρα 5 [Π6 ἠρεδς 
εἰασοῖσμς οὐ ἴπ6 5 }Ὀ]οοῖ. Οὐ. ϑΘο,πειά συ 
(Κεγσμεῖ οἴγε7, ρέγιοί, ᾿γιέτυ. ὦ, 1]. ἀγαθὸν 
Ῥ- 15) [Π|ηκ5 οἵ ἴῃς “ ἀζεύτς; ϑυιβθυλ! ἢ] 
(Οὐ. ᾿ηέτυ. 1 Ὁ. 103) οἵ ἴῃς Φιλόσοφος, 
ὙΠ Οἢ τγαβ ΡΟΠαρ5 Ρἰαπμποα, Ὀπΐ ΡΥΟΡΔΌΙΥ 
ΠΟνΟΙ δχεϑουίεα (566 οἢ 484 Α). Τῆς 
Ζ λεεότες 5 ἀπϑαϊδῦϊα; ἀπὰ οἵ (ῃς Φιλό- 

σοῴος Μ6 'τπονν ποίῃϊησ, 1 πη πο! η64 ἴο 
{8101 --ἰη νίενν Ἔβρεοὶδ!]ν οὗ βουλοίμην ἂν 
κτλ. Ὀε]ον---ἰΠαΐ, δ᾽ Πουρ Ρ]αΐο πηαΥ 
ἢᾶνε Ομ θυ βῃθα {ΠῸ 146 οἵ ἀδββουιίπρ ἐπα 
αοοά ψιπουΐ [Π6 αἱα οὗ ἃ βἰπι1ε-- εἴδεσιν 
αὐτοῖς δι’ αὐτῶν---, Π6 πενετ, αἱ 411 δνεῆίβ 
ἴπ ΔΩΥ οἵ [15 αἰαϊοσιιεβ, 414 50. [πῃ ἃ 
σογίαϊπ 586η58, ρεύπαρβ, [8 7 Ζηιαδοές ἀ6- 
ΒΟΓΡθΕῈ5 {πΠ6 (ἀοοά (566 Ατοπει- Ηἰπᾶς 
εὐϊοπ Ρ. 27), θαΐ Ἔνβὴ ἴῃεγε, νγὰ βίπαν 

25 

30 

{Π6 “ΕδΙΠοΥ οὗ 411" ποί ἴῃ Ὠϊπηςο 50 της ἡ 
85 ἴῃ ἢϊ5 γουκβ. 1 ἀρτθα ψ ἢ Θιαχμηρί 5 
ΘΟΠΟΙ 5ῖοη (1.6. Ὁ. 75) ἴμαξ ῬΙαΐο σοου]ά 
ΒΑγά]γ Πᾶνα ἀδριοιεα ἐς [δα οὗ αοοά αἱ 
411 εχοεαρί ὈΥ πηβδηβ οὗ ἃ σοιηρδιίβοη. 
Ο(δυίδιηὶν ποίῃϊηρ εἶδα σου μπανγε πιαᾶςε 
1 ΘατΑ}}Υ οἸθαγ; ἀπά, ἴπ ροϊπί οἵ ἔδοϊ, 
“65 υυϊγὰ ηἰγρεπαβ Μϑὴν σερεθεη᾽ (Θεππιρί, 
1.6. Ρ. 50 22.). 8566 αἶξο ποχί ποΐβ. 

ὃς δὲ ἔκγονος κτλ. Τῆς ἔκγονος 
15 1Π6 ὅπ, 85 ΡΥΈβ η ]Υ ἀρρθαῖβ. ϑοογαΐθϑ᾽ 
Ῥτγοσθάμγα ἴῃ λασα. 90. Ο---Ὲ 5. ἴῃ βοῖὴβ 
ΤΕ ΘΡθοίβ {κὸ Πῖβ ργοοθάμγα θα, Α Ππβασοῦ 
ῬδγΆ1161 15 Φλαξαῖγ. χ46 Α, ννῆθσθ, θείογε 
ἀεβουθῖηρ [Π6 508], Θοογαίθϑ οὔβεγνεϑ οἷον 
μέν ἐστι, πάντῃ πάντως θείας εἶναι καὶ 
μακρᾶς διηγήσεως, ᾧ δὲ ἔοικεν, ἀν θρωπίνης 
τε καὶ ἐλάττονος. ἼΠε Τάδα οὗ αοοά, [κε 
[Π6 501], 15 θεϑί ἀββουι ρθε ὈΥ οπὲ πιᾶπ ἴο 
ΔΏΟΙΠΕΥ ἴῃ ἃ ἤρατο. Οη εἰσαῦθις 566 ἸαΞὶ 
Ποία δηά ἵν 430 Ο 21. 

Θ8Ο7 Α 52. Στοὺς τόκους. ΤΗΔ οομη]- 
Ραγίβοη, ὙγΪΟἢ 15 αἰγθδαν Ξυσρεοσίβα ἴῃ 
ἀποτείσεις, ἀποδοῦναι (“Ῥαγ᾽ 85 νγ86}} δ5 
“τοηάογ ἢ), ἀπ κομίσασθαι, ου]πιϊπαΐο5. ἴῃ 
[Π6 νγοχά τόκος (“ἱπίθγοσε᾽ ἀπα "οδρυϊηρ᾽). 
686 οἡ γράφειν νόμους 501 Α απά ([ογ ἃ 



5 

56 

οὖν τὸν τόκον τε καὶ ἔκγονον αὐτοῦ τοῦ 
“ , Γᾷ “Ὁ 

βεῖσθε μέντοι, μή πῃ ἐξαπατήσω ὑμᾶς 
Εὐλαβησόμεθα, 

Ἱ , -) Μ΄ 3 4 εν 3 , - “ 

Διομολογησάμενὸς γ᾽, ἐφην ἔγω, καὶ ἀναμνήσας ὑμᾶς 

Ν ΓΙᾺ “ ΄ 

τὸν λόγον τοῦ τοκου. 
, 

μόνον λέγε. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [σο7 ἃ 

ἀγαθοῦ κομίσασθε" εὐλα- 
ἄκων, κίβδηλον ἀποδιδοὺς 

ἔφη, κατὰ δύναμιν: ἀλλὰ 

τά τ᾽ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ῥηθέντα καὶ ἄλλοτε ἤδη πολλάκις εἰρημένα. 

Τὰ ἱ ποῖα; ἢ δ᾽ ὅς. 
, Ν ψ, [ο ΄ 

ἕκαστα οὕτως εἶναί φαμέν τε καὶ διορίζομεν τᾷ λόγῳ. 
Πολλὰ καλά, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ πολλὰ ἀγαθὰ καὶ 

Φαμὲν γάρ. 
΄ Ἂ δ ἃ το Καὶ αὐτὸ δὴ καλὸν καὶ αὐτὸ ἀγαθὸν καὶ οὕτω περὶ πάντων, ἃ 

, - Ἀν συ , 3, Ν δέ »,. (: ΄ὔ « - 

τότε ὡς πολλὰ ἐτίθεμεν" πάλιν αὖ καὶ ἰδέαν μίαν ἑκάστου, ὡς μιᾶς 

15 

Ε ΄ Ἷ “ οὔσης, τιθέντες, ὃ ἔστιν ἕκαστον προσαγορεύομεν. "ἔστι ταῦτα. 
Καὶ τὰ μὲν δὴ ὁρᾶσθαί φαμεν, νοεῖσθαι δ᾽ οὔ, τὰς δ᾽ αὖ ἰδέας 

νοεῖσθαι μέν, ἰἱ ὁρᾶσθαι δ᾽ οὔ. 
.ς “ “Ὁ “ « ᾿ς 

ὁρῶμεν ἡμῶν αὐτῶν τὰ ὁρώμενα; ω) 

Τῷ οὖν αὶ 

Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ 

Ν 3 Παντάπασι μὲν οὗν. 

Τῇ ὄψει, ἔφη. 
ΟΝ “ 59 ᾿ ΔΎ» Ἷ Ν - "7 ὌΝ, ᾽ Ὁ ΄ τ 
εγώ, καὺ αἀΚοῇ τὰ ακουομεέενῶ Και ταις αλ ας αὐσσήσεσι παντῶ Τὰ 

5, 3 3... 5, ΤΥ ᾽ Ν " 
αἰσθητά; Τί μήν; ἾΑρ᾽ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐννενόηκας τὸν τῶν 

3. κομίσασθε ΑΞ]: κομίσασθαι Α. 

ΒΙΠΊΠΔΥ ῬΙΑΥ Οἡ τόκοΞ) οἵ. ΝΠ 555 Ε δηᾶ 
Ατ. ΖἼεεγι. 842-845. κίβδηλον ὈκΙονν 
15. ἃ τηθίδα ΠΟΥ ΠῸΠῚ σοπηΐεσίεις οοϊπαρθ. 

6 διομολογησάμενός γε. γε (“γεδ5,᾽ 
“ποῖ ΠΕ": οὗ. 1 ΘΟΠηθι θυ Ζλαθώτ. 
228 Ὁ δείξας γε πρῶτον κτλ.) νναὰ5 τεϑίογθα 
Ῥγ ΒεΕΚΙΚΕῚ ἔγοσῃ {Π6 θεϑί μ85. ϑίβρῃαπιβ 
(1 ΚΕ εἰς.) τϑδᾶ δέ. 

ἡ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν. (Οἵ. ν 475 Ε 2. 
5Ο7 Β 9. εἶναι ᾿ἰ5 ποΐ οἵ οουτδβ6 τιθῇ 

ἴῃ 115 θοηΐοαὶ 56 η56, οἴπουνν]56 1ἰ ννουῦ]α 
Ὀε ᾿ἱποοηβίβίεηί ψν ἢ {πὸ δῃά οἵ Βοοῖ ν. 
Θοογαίεβ ΠθΔὴ5. ΟἾΪΥ ἴΠδΐὶ ἰῃ6 Ρ]αίοηϊβί 
αἸἰβι ησ 565 ὈῬεΐννεθη ἔννο σαίερογιθϑ---τὰ 
πολλά, ἀηὰ {Π6 4645. 

το καὶ αὐτὸ δὴ κτλ. ΤΠΕ ΠἸ[6γ8] πιθαη- 
Ἰησ οἵ {η6 ταχί ἀρθονε ρυϊηϊβα 15 5 [Ὁ] οννϑ: 
50. Π|κουσῖβα ἃ Βϑδαιαία] 1{56]1{,| ἀπά ἃ 
Ὁοοά [[561{ δηα ϑἰ ΠΉ]]ΑΥ]Ὺ ἀροιί 411 νυ οἢ 
Ὑγ6 ἸΟΥΠΊΘΙΥ ἰοοϊς ̓  (ΟΥ̓ “ οβίι]αίαα ᾽) “α5 
ΤΩΔΗΥ͂ : ΓΕΥ ΘΟ 51 ΟἿ ΡΥοσΘάπτε (πάλιν αὖ), 
νγ6 ρῬόβίι]αϊα αἰδὸ ομα 1άβα οἵ βαςῇ, Ὀ6- 
Ἰθνίηρ {πα [Πθγα 15 ας οἤθ, δηα οδ]] ἴξ 
16 Θϑϑεηΐα] 50-4 η-50.᾽ καὶ---ἐτίθεμεν 15 
Ῥεβί θβχρ]αϊ πα ἃ5 511] αηᾶθυ (Π6 ᾿πἤποποα 
οἵ φαμέν---λόγῳ. τότε (α5 ϑοΠηοίου ὁὉ- 
5ΕΥν 65) ταί "δα θαπΊ, αιὰθ τηοᾶο ἔδοίΐα 
Θ5ῖ, τηυ]τούατη σΟΠΊΠΠΘΠΊοΥα ΟΠ η}ἦ: οἵ, 
510 Β. ΞΘ'[Δ]ΠΠ απ 15. Τηϊδία κα ἴῃ 500- 
Ῥοβίηρ {παΐ {Π6 δ]]βίοη 15 ἴο Ν 475 Εὶ Ν. 
ΡΙαιο᾽ 5 τηθδηϊηρ᾽ Μ01}} Ρ ΘΓ [τῸΠὶ ἃ 5'Πρ]6 
ΘΧΔΠρΙ6, Ὗς ροβίι]ϊαία Ὀοίῆ πολλὰ 

11. καὶ πος: κατ᾽ ςοαά. 

δίκαια «πα αἴσο ἕν δίκαιον, νῖΖ. [6 ἰδέα μία 
δικαίου, ἀπ νγὲ 64]1] [Π6 Ἰαιίου ὃ ἔστιν 
δίκαιον : οἵ, Φλαεα. 75. Β τοῦ ὃ ἔστιν ἴσον, 
712. 211 Ο ἀηα εἰβενῃοσθ. Νε ροβίυ- 
Ἰαΐε ΟἿΪΥ ομθ ἰδέα δικαίου, Ὀξοαῖιδα νγα 
ῬΕΙ͂ Ὲ πὲ ἘΠΕΥΕ 15 δ ὉπῈ: ΞΕ Ὲ ΣῈ 
507 6, , ΨΠοΥα ῬΙαΐο β5ῆθννβ νυ {Ππούδ 
οαηποῖ Ὀ6 τοῦθ, ΒῸΓ αὐτό υβεᾶ οἵ (Π6 
Ιᾶθα5, 566 οἡ ἵν᾿ 438 Β, 438 α δῃηὰ ν 
4764 π. [πϑἰεδᾶ οἵ καὶ ἰδέαν, [ῃΠε. Μ55-- 
566 ε7. 22.---͵τἈλθαα κατ᾽ ἰδέαν (κατιδέαν Μιηά. 
ἘΝ). Εὸγ {Π6 1πἰθύομαησε οἵ καί ἀπᾶ κατά 
566 Θοῃδοίεγ᾽ 5 σζάρ. (ο7. Ὁ. 234.72.26. Αἡ 
ὉΠΑῸΪν 5] ΟΡ ηρ ἀσοοηΐ 15 ΘΠΟΠΡἢ ἴο δοσοιιηΐ 
ἴον. ἴιε οοχρίίοθ οἵ ΚΑΙΪΙΔΕΑΝ 
ἱηῖίο ΚΑΤΙΔΕΑΝ (αβ 'ἰπ ὑἀποῖαὶ μΜ85 ἰξ 
νου] 6 ψυτθπ: 5686 ὙΠομίρβοη (. 
2 αἠαεορυ, Ρ. 127). 8686 αἶβο ΤΥ Δ.Έ1016 ἴῃ 
Οἱ. Κεῦ. ΧΙΠ Ρ. τοο. ΟἸΠΕΥ νίεννβ οἡ 
1Π6 ἰοχί δηὰ Ἰηἰογργείαίίοη οὗ (Πϊ5 ἀϊῆοα]ς 
Ῥάᾶϑβαρα αἵὰ αἰβοιιββθά ἴὴ Αρρ. ΝἼΠ. 

807 σΣ6ΣὨ τ1ῦΏ ἄρ᾽ οὖν κτλ. Οη [6 
ἀπίαιια Ροβιεοη οὗ 5Ιρ} 1 ἀπηοπρ' (Π 6 56 η565 
566 Φλαφαῖγ. 250 Ὁ δῃηα Βοηϊίζ οῃ Ατὶβί. 
77ε1.ΑΧ τ. οϑοῦ 23: οἱ. αἷδο Φλαεα. 65 8, 
7ΖἼηι. 47.Α {{., ΤΙ. 27αἴοῦ 2907 Ε ΗΕ. Τί 
15 {Π6 σοβί!θϑὲ (πολυτελεστάτη) Ὀεσαιιβα 1ΐ 
γΘ Πα γ65. 8ῃ Δα 1014] ρυθοίοιιβ οὐ να] μα Ὁ]8 
6] πιθηΐ (μὴ ἄτιμον 5ο8 Α) Ῥεγοπα ψῇηαΐ ἰ5 
ἩΘΟΘΒΘΑΥΥ ἴου {Π6 ορϑγαίίοη οἵ {Π6 οἴ ϑυύβ, 
νἱΖ. Τῆρῃς: οἱ 7ΖΖηνι. 45 Ὁ, Ὁ δῃὰ Ασὶϑβί- 
αδ 44,1. 11 7. 4180 χ 
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Ξο8 Α] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς' δῦ 

» 7ὕ Ἁ Ὁ ΄ ᾿ αν δι δὰ Ν 

αἰσθήσεων δημιουργὸν ὅσῳ πολυτελεστάτην τὴν τοῦ ορᾶν τε καὶ 

Οὐ πάνυ, ἔφη. ᾿Δλλ᾽ ὧδε 
ν “ “ΟΣ [ο Ν [ρ Ἷ Εν ᾽ Ν 
ἔστιν ὅ τι προσδεῖ ἀκοῇ καὶ φωνῇ γένους ἄλλου εἰς τὸ 

Ὁ ΄- ἽΝ ] , 

ὁρᾶσθαι δύναμιν ἐδημιούργησεν; 

σκόπει. 
Ἁ Ν » ͵7ὔ Ἁ δὲ :) Δ θ ἃ 3. Ἀ 4 Ι γ᾽. 

τὴν μὲν ἀκούειν, τὴν δὲ ἀκούεσθαι, ὃ ἐὰν μὴ παραγένηται ᾿ τρίτον, 

Οὐδενός, ἔφη. 

Οζμαι δέ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐδ᾽ ἄλλαις πολλαῖς, ἵνα μὴ εἴπω ὅτι μ Εν; ἢ γω, ᾽ 

ς ᾿ » ᾽ ΄, ς δὲ » ᾽ 7 
ἢ μὲν οὐκ ακούυσεται, ἢ εουκ ακουσσήησεταυν; 

ΕῚ [ 7 “ » “2 ΕΥ͂ ,ὔ ΕΣ ὕ “ ᾽ 

οὐδεμιᾷ, τοιούτου προσδεῖ οὐδενός. ἢ σύ τινα ἔχεις εἰπεῖν; Οὐκ 
ἈΝ ᾿ ἴω ἴω - 

Τὴν δὲ τῆς ὄψεως καὶ τοῦ ὁρατοῦ οὐκ ἐννοεῖς ὅτι 

Πῶς; 

οὔντος τοῦ ἔχοντος χρῆσθαι αὐτῆ, παρούσης δὲ χρόας ἐν αὐτοῖς, ρ χΧ βρη 7)» μ) ρ 

ΝΜ 3 δ᾽ “ ἔγωγε, ἦ δ᾽ ὅς. 
- ΕΣ {4 5 » » ᾿ 2 προσδεῖται; ἙΕνούσης που ἐν ὄμμασιν ὄψεως καὶ ἐπίχει- 

υΝ ᾿ , , ἢ ἼΝΙ ΡῚ:- ὙΠΕΕΝ ΡΝ ἐὰν μὴ παραγένηται γένος τρίτον ἰδίᾳ ' ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο πεφυκός, 
3 Ὁ “ » ᾽ ΙΣ » 7 “ Ψ τι ὐ οἶσθα, ὅτι ἥ τε ὄψις οὐδὲν ὄψεται τά τε χρώματα ἔσται ἀορατα. 

Τίνος δὴ λέγεις, ἔφη, τούτου; Ὃ δὴ σὺ καλεῖς, ἦν δ᾽ ἐγώ, φῶς. 

᾿Αληθῇ, ἔφη, λέγεις. Οὐ σμικρᾷ ἄρα ἰδέᾳ ἡ τοῦ ὁρᾶν αἴσθησις καὶ ηθῆ, ἔφη μικρᾷ ἄρα ἰδέᾳ ἡ 
»" ἴω ἴω 7 “-“ 

ἡ τοῦ ὁρᾶσθαι δύναμις τῶν ἄλλων ξυζεύξεων τιμιωτέρῳ ζυγῷ 

230. σὺ--ὁρώμενα (515 Ὁ) οπι. Π, ἄποθιιβ εχοϊβὶβ [0]115. 

20 ἔστιν ὅ τι κτὰ. ϑιεἰπΠατί (Ρ. 680 72. 
213) πα οἴῃϑιβ γθυηδυῖς οἡ Ρ]αἴο᾽ 5 ΕἸΤΟΥ 
ἴπ ἀδηγίηρ {Παΐ ἃ τηθα πὶ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ [ἢ 
Ἡξατηρ εἴς. Αὐϊβίοι !β νγαβ νγ6}] αὐγατα οὗ 
115 [αοΐ (566 ἢἷβ αἱξ “471. 11 7. 4105 25 [{, 
ἃ [ποτα ἀ΄6 βενεσγαὶ ἱπαϊσαίίοηβ {Ππάΐ 1ἰ 
νγὰ5 ποῖ δοσείμου ἀπΚπονη ἴο Ρ]αῖο. 1π 
Ζῆν. 67 Β, ἴΟΥ ΘΧδηΊΡ]6, δἷν 15 ταραγα θα δ5 
ἴῃ ἃ σογίαϊῃ βθῆβα ἴΠ6 τηράϊπηι οἵ βοιιπά, 
Ἡδτο, Ποννενου, ἡ ΠΘΓῈ ἃ 5οϊ θη 1ῆο Δ ΠΑ 515 
οἵ ρεγοθρίϊοῃ 15 ποῖ ργοροβεᾷ, Ρ]αΐο [αϊκ65 
ἢϊ5 5σίαπα ἀροη {Π6 Ὀγχοδὰ [δοΐ οὔ βχ ρεύίθῃηοα, 
{Πα ψνΠογθας Ὸ οδῇ Πρδαῖ, ἴοποῇ, εἴο. 
δἰἴΠοσ ἴῃ Πρῃϊ οὐ ἴῃ ἀαυςη655, νγῈ οδῃ 568 
ΟἾΪΥ ΠΕ͵α {Π6Γα 15 ΠΡ, 

507 Ὁ 283 οὐδ᾽ ἄλλαις πολλαῖς. 
“Νοη αἰσθήσεσι ΞρΡΡΙΕμ πὶ εϑί, ααρρα 
4α6 ΠΟΠ ΔΠΊΡ]1π5 {Γ65 ΒΡ υϑιηΐ, 564 δυνά- 
μεσι νεὶ δυνάμεων συζεύξεσι᾽ (ϑομηρὶά οι). 
11 τηαῦ 6 αἀάρά (ῃαΐ 1Π6 δπηίεοβάεθπί οὗ 
ἄλλαις 15 [Π6 5α1ὴη6 45 {Παΐ οὗ τινα απὰ τὴν 
τῆς ὄψεως καὶ τοῦ ὁρατοῦ, απ τὴν 15 σΕΓ- 
[τα] Π]ν ἴον τὴν δύναμιν: οἷ. τὴν τοῦ ὁρᾶν τε 
καὶ ὁρᾶσθαι δύνα μιν ἴῃ 6. Ῥ]αίο 15 {Βϊη]ς- 
ἴῃ ααϊ6 σαηθγα!]ν οἱ δυνάμεις τοῦ ποιεῖν 
τε καὶ πάσχειν : οἴ. 7 λεαεί. 156 Α. 

27 ἐν αὐτοῖς κτλ. 1{ἐν αὐτοῖς ἰ5 τἱρῇϊ, 
αὐτοῖς τηυδὲ Ὀ6 ἰπίογριθίεα 45 τοῖς ὁρω- 
μένοις, ἴογ ἴΐ 15 ΟΙδαῦ ἔγοτη βοϑ ο ὧν ἂν τὰς 
χρόας τὸ ἡμερινὸν φῶς ἐπέχῃ ἰδμαΐ σο]ουὺγ 
δ ἤοῖα τεραγάβθα δ5 ᾿Ἰῃῃουεπίὶ ἴῃ {Π6 ΟὉ- 

Ἶεοῖ. (Ὑδιητηδίϊ ον, πονγενευ, αὐτοῖς οΔΠ 
ΒΟΔΥΌΘΙΥ τηθᾶη δηγίπίην δχοθρί τοῖς 
ὄμμασιν, πιὰ ἴπ Τὴῦ Θαἀϊοη οἵ 1807 1 8ο- 
φοΥαϊΠΡῚΥ ρτοροβεά ἴο γε ἐν αὐτοῖς « τοῖς 
ὁρωμένοις--. ἘΕἸοΙΪΠι5 ἰγαηϑ]αΐεβ 27, ϑε)6 
ἐΐδηι εοΐογε, οταϊτ τη ἐν αὐτοῖς Δ] ορ οί ΠοΥ. 
ἘῸΥ οἴου νίενβ 5866 Αρρ. ΝἼΠΙ. 

507 Ε 30 τίνος--τούτου; ΤΠΕ6 σεηϊ- 
ἔνα μαϑ Ῥβθὴ ψδυϊουιϑ Υ Ἔχρ] αἰ πθα 45 (1) 
ἀερεπάθης οπ γένος (ϑοῃποϊάθυ), (2) ἴῃ 
ἀρτθοιηθηΐ ψ] ἢ παραγενομένου ἀπάετϑίοοά 
(ϑιαΠΡθαῦσα, (απιρὈ 611), (3) κε ἵππων ἴπ 
τί δὲ ἵππων οἴει; Ν᾿ 450 Β (Τονγεῖ(). (2) 15 
ἴῃ ΤΥ ΟΡΙ ΟΠ σΤΑΤΩΓΠΔΕΙΟΔ ΠΥ ἸΤΩΡΟΒ510]6, 
ΕῸΓ (3) οἵ. ν 470 Α ». ονγεί 5 νῖϑνν 15 
ῬοΥμαρ5 Ροβϑίθὶβ, Ῥὰξ να βῃβουϊά ἤανα 
εχρβοίβα ΞΡ τί δὴ λέγεις---τοῦτο; 
ΘοΟΠηθἰ ἀοτβ δχρίαπαίίΐοη (“ῬΥαΥ ψνμαΐ 15 
[15 ψῇοβα γένος γοι τηθηίίοῃ ἢ) ἰ5, 1 
(Ὠΐη]ς, [ῃς Ιεαϑὲ ππϑαιϑίαοίουυ. Ῥευθαρ5 
να 5Ποι]α τοδά δεῖν ἴογ δή. 

ὃ δὴ σὺ καλεῖς. ΤΕΥ 6 ΠΘΘα]655|γ 
νυ 65 ὃ δὴ καὶ σὺ καλεῖς. 

31 οὐσμικρᾷ κτλ. ἰδέα, “Κιηά,᾽ “ο1α55,᾿ 
15 ἤθῖθ ἃ ΞΥΠΟΠΥΠῚ ἴογ γένος 85 ἴῃ 7 ἀεαεΐί. 
184 Ὁ, 2ο͵. 289 Β. Ὑῇρ ἀδίίνε δβχρίεβϑεϑ 
[ῃς6 “ατηοπηΐ οἱ ἀϊδγθποθ ̓  αἰζου [ῃ6 οοπι- 
Ῥαγαΐϊνε τιμιωτέρῳ (“τοῖα Ῥτθοΐοιβ:᾿ οἵ. 
πολυτελεστάτην ἴῃ 507 6). Οἴ 1 373 
ἈΠΑ͂ ΙΧ 570 6 τοῖς τοιούτοις κακοῖς πλείω 
καρποῦται ννΣἱῖἢ ποίᾳ δα ΙοΟ. 
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ΙΟ 

᾿8 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [-ο8 ἃ 
2 ΄ὔ Μ Ἁ Μ᾿ ΟΥ̓ “ 

ἐζύγησαν, εἴπερ μὴ ἄτιμον τὸ φῶς. 
ἊΜ 5 

δεῖ ἄτιμον εἶναι. 

᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, πολλοῦ γε 

ΧΙΧ. Τα οὖν ἔχεις αἰτιάσασθαι τῶν ἐν οὐρανῷ θεῶν τούτου 
͵7 ἀμ δ 5 ξὰὸ Ἂν “- “΄ τῆι (ἘΠ δὶ “ ΄ Ν Ν κύριον, οὗ ἡμῖν τὸ φῶς ὄψιν τε ποιεῖ ὁρᾶν ὅ τι κάλλιστα καὶ τὰ 

[ -“ Ἵ ὁρώμενα ὁρᾶσθαι; ἽὝὌΟνπερ καὶ σύ, ἔφη, καὶ οἱ ἄλλοι" τὸν ἥλιον 
“ “ 39 δ. “ γὰρ δῆλον ὅτι ἐρωτᾷς. ᾿Αρ᾽ οὖν ὧδε πέφυκεν ὄψις πρὸς τοῦτον 

- “ ᾿ 

τὸν θεόν; Πῶς; Οὐκ ἔστιν ἥλιος ἡ ὄψις οὔτε αὐτὴ οὔτ᾽ ἐν ᾧ 

ἐγγίγνεται, ὃ δὴ καλοῦμεν ' ὄμμα. ᾿Αλλ᾽ ἡλιοειδέσ- 
ἸΠολύ γε. 

“- τ , ΄ 

Οὐκοῦν καὶ τὴν δύναμιν, ἣν ἔχει, ἐκ τούτου ταμιευομένην ὥσπερ 
2 7ὔ ,, ΄ Ἂ 3 5 Ε Ων 3 ἣ «ε [τ ἐπίρρυτον κέκτηται; ἸΙάνυ μὲν οὖν. Αρ᾽ οὖν οὐ καὶ ὁ ἥλιος 

Ὁ δ “- «ς "-“ “ 

ὄψις μὲν οὐκ ἔστιν, αἴτιος δ᾽ ὧν αὐτῆς ὁρᾶται ὑπ᾽ αὐτῆς ταύτης; 

Οὐ γὰρ οὖν. 
Υ. 2 “ ὯΝ Ν 5 ν; 8᾽ [, τατόν γε οἶμαι τῶν περὶ τὰς αἰσθήσεις ὀργάνων. 

Οὕτως, 7 δ᾽ ὅς. 
- Ψ. ὃ ῇ ἿΝ “ 

Τοῦτον τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, φάναι με λέγειν τὸν τοῦ 

ΒῸΒ.Α 4. τῶν ἐν οὐρανῷ θεῶν : [Π6 
Πθαν θη] σοπβίθ!]αἰϊοπβ, ὙΠ] ἢ ἔοττη [6 
οὐράνιον θεῶν γένος (7271. 40 Α). Ρ]αΐο᾽ 5 
ἀαβοσρίίοη οὗ ἴῃ6 ϑπ 15 ἰπϑίϊποι ψ]Π 
γε] ρίουβ ἔβα ησ. ὙΠμῈ “οἸεαγ σοᾶ αμά 
ῬΡαϊοη οἵ 8411] ᾿Ισῃϊ, Εσοση Ώοτη Ἔδοῇ 
Ἰαΐρ δηά ῃϊηϊηρ δίασ ἀοίἢ ῬΟΥΓΟΥ 
Τῆς Ῥααπίθοιβ ᾿ηἤπϑησα [Παΐ τηδ]κα5. ΠΙτὴ 
Ῥτιρητ᾽ ο]αϊτηβ. δαογδίίοη ἔτοτὴ Ρ]δίο ποῖ 
ΤΩΘΙΘΙΥ 845 δὴ οὐράνιος θεός, π|6 {Π6 
ΟἴΠΟΥ βίδγβ, θαΐ ἂ5 ἰῃ68 βύπθ 0} δηα βοῖίοῃ 
(ἔκγονος) οὗ {πΠ6 ϑαρτιειης [Ι͂θὰ οὐ σά. 
ΟΕ. Βομῖ 2152. “ίαί. ἄμαθ, Ὁ. 6 71. 3, ἀθὰ 
Ἔ5Ρβ οί ΠΥ Ῥδὰ] ΘΠοσου ἴῃ Ολίεαρο ϑίμαϊες 
τη Οἱ. δάϊι. Μο]. 1 ΡΡ. 224 ἢ. Τᾷῇὰδ βυῃ- 
ὙΟΥΒΗΙΡ οὗ βοπα οἵ [π6 Νεο-Ρ]αίοηϊβίβ 
νγὰ5. ᾿Ἰπϑρ᾽ γα 1π ΠΟ 5118] τηθᾶβισα ὈΥ͂ {Π15 
Ῥαβϑαρα οἵ [ῃ6 Αι οῤφόϊζε; 566 1ῃ ῬγΓΟ]ΑΥ 
ΤΠ ]Ἰαη 5 “Δαάγεββ ἰο {πΠ6 ϑονεγεῖρῃ ϑαη᾿ 
(εἰς τὸν βασιλέα ἥλιον) Ογ. ιν. (. 
5οδ Ὁ 2. 

508 Β 9. ἡλιοειδεστάτην. Τῆς γε 
ἰ5 {πΠ6 Βοάγ᾽5 ὅυῃ: οἵ, Ατὐ. Ζζδεηι. τύ, τῇ 
ᾧ μὲν βλέπειν χρὴ πρῶτ᾽ ἐμηχανήσατο 
ὀφθαλμὸν ἀντίμιμον ἡλίου τροχῷ. Α 
5: Π11Ὁ Ἰάθα ἀρραβαῦβ ἴῃ δὲ Μαί(ῃ. 6. 22 ὁ 
λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. 
Οοηνούβοὶν, {Π6 ὅπ 15. οἴζθη ἴῃ ταὶς 
Ῥοδίτυ οα]]θα (Π6 Εγς οὗ {πε ΔΝ ου]ὰ οἵ οἵ 
Πᾶν, ἀπα ΘΠμαζοβρθασα ἴῆνοῖκαβ {πΠ6 ὅπη 
ἴῃ [ῃ6 ννογάβ “Ὁ εγε οἵ Ἐγεβ!᾽ (ΛΔ α26 οὗ 
]μεεγετ6): οἵ. αἰθοὸ ΜΙΗᾺΟη 2.7. Δοσέν {71 
ἼΠοιι ὅπη ! οἵ [Π15 στϑαΐ ννουἹᾶ Ὀοΐῃ εγ8 
δηα 501}. Βοῖίῃ σοιηραυίβοηβ ταδί α{1- 
τηδίθΥ οἢ {πὸ Τανουτχίς τρεῖς Ιάθα οἵ [8 
{Πηΐνοῖβα 45 ἴΠ6 Μδογοοοβῃ, δηὰ Μϑῃ 85 
τῆς Μ|ίογζοσοσπι, ὅ8ὅ66. οὔ {Π]|8 ϑβιθρ]θοῖ 
ΖΕ]]οΣϑ ῚΙ 2. Ρ. 488, 1112. ΡΡ. 136, 397 7172.» 

δα 5ίθιη Φεγε. α΄. δέορα 1 ῬΡ. 205---214. 
11 οὐκοῦν κτλ. ΡΙΠΩ͂ΔΥ 2.7. 1Ο7 

(ΒειρΚ) δχρύββϑϑεβ [Π6 βϑιὴηβ ἴῖῴθα ἴῃ {Π6 
Ἰαησιαρα οὗ ροείυυ : ̓Ακτὶς ἀελίου, τί πο- 
λύσκοπ᾽ ἐμήσαο, θοῶν μᾶτερ ὀμμάτων. 

τὴν δύναμιν 5 οἵὁ οουϊ886 τὴν δύναμιν 
τοῦ ὁρᾶν, “ἴῃ6. ρονεῦ οὗ βεεῖπρ.᾽ ὍὙΠῈ 
{ταηϑ]αἰίοη “δου γ᾽ (Ὁ. ἀπα Ν.) ἴοσ δύνα- 
μιν 15 ἱποογγεοῖ ; [ου {π6 [δου] οἵ ὄψις 15 
ΒΙΡΡΟοΒεα ἴο 6 ρτεβεηΐ ἴῃ Π6 βυῦεβθ ὄνϑῃ 
Ὑ ΏΘη {Πεγα 15 πο Ἰἰσῃί (5907 9). Βαΐ [Π6 
ΕΥΘ πᾶὰθ πὸ “ρονγεσ᾽ ἴο 866, 1.6. οδηποῖ 
ἐχόγεῖσθ ἴΠ6 [Δου]ν οὗ ὄψις πΠ]6 55 500 ἢ ἃ 
ῬΟΥΕΙ 15 σοηβίαην αἸβρθηβθα (ταμίευο- 
μένην) ἴο 1 ἥοτὰ {πΠ6 ὅπη. (ΟἿ. ΒΙΘΗ] αἷζσ 
7«. α΄. Οτεέδη:. Ὁ. 52, ΠΕΥΘ [Π6 5816 ν]θνν 
15 ἴαῖζεη. Ὑπε νοτὰ ἐπέρρυτον (“Πονηρ 
ονεῖ,᾿ “ονεσπονίηρ [{,᾽ οἵ. 7772. 80 Ὁ) ἃ5 
Ὑ}611 85. ταμιευομένην ἀΠ͵ΗΙΒίΔΙΚΑ ὈΪΥ ΡοΟΪΠΐ5 
{π6 Δ]]Ππϑίοη ἰο Τήρηΐ. 866 δἷβὸ οῃ ὅταν 
μὲν κτλ. Δῃᾷ τοῦτο τοίνυν κτλ. ἴῃ 508 Ὁ. 

5808 Β- 6809 α οδὸ γιμοᾷξ 707 ΟἹ" 
17) {Π]|ὲμαρ. 1726 1γιογῥγεξαίϊογε 1Σ ας 70 - 
ἔοτυσ. 7176 οὔδῥγίγιρ᾽ ἀραὶ ἐηίαρε ὁ ἐλε 
Οοοα ἐς ἐΐδ διέ7ηι, τυΐοσε γοζαΐΐογε ἐο διρλὲέ 
για 1ΐς οὐγεείς ἐς ἐλέ σαϑηδ ἂς ἐλαΐ οὔ ἐλε 
Οσοοά ἐο 7 λοτερλέ (νοῦς) ἀγα ἐλδ οὐγεεές οῦ 
Ζλοιοη. 126 απαίοσς οΥἡἹ Ζίρλξ ἴς 
Ζγμίᾳ,; ας τῦῦ εαριγιοΐ σε τοϊλομέ Ζρλέ, 
σο, τυλεγε 7 γί ἐς αὐφογιέ, τὐὸ εαγιγιοΐ ξηοτυ. 
71ε 7άρα οΥ ἐλε (οι ἐς ἐλε σονγες οὗ {γᾷ 
αγιαῖ Αηιοτυϊραῖσε, αἰζλοιτερἦ ἐέτεῖγ αὐῥγελογαϊεα 
ὧν Απποτυίρασε. Ας Δίρλέ ἀγα δὲρλέ σέ- 
σοηιθίς {ἐλε .52ι7η1, Σο 7 γιίλ αγιαἱ ΑἸ ποτυΐεασε 
γεσεηιδίο ἐλ6 Οοοαά, ὁμέ ΐζε Οσοα ἐξ 1ἱοὅ 
ἑαεγιίϊεαϊ τοί εἴέλεγ, 70, ἐξ {γαγιδοδηαῖς 
ὁοίλ. 

14. φάναι. Οἱ. 473 Α 73, 

Β 



508 Ὁ] ΠΟΛΙ ΕΠ ς: 59 

2 θ Ὰ, “-. ἃ ὰ » θὸ 5 ΞΖ 5 » Ι .ς σὰ «0λ ,ὔ 

Ο ἀγαθοῦ ἔκγονον, ὃν τἄγαθὸν ἐγέννησεν ἀνάλογον ' ἑαυτῷ, ὃ τί περ τῷ 
Ως ΤΟ} ζω - , “ γέ “ “ 

αὐτὸ ἐν τῷ νοητῷ τόπῳ πρός τε νοῦν καὶ τὰ νοούμενα, τοῦτο τοῦτον 
Ε σ΄ ς “- ΄ », Ν δ ς Ψ 

ἐν τῷ ὁρατῷ πρὸς τε ὄψιν καὶ τὰ ορώμενα. Πῶς; ἔφη" ἔτι δίελθέ 

μοι. Ὀφθαλμοί, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἶσθ᾽ ὅτι ὅταν μηκέτι ἐπ᾽ ἐκεῖνά τις 
» Αἱ , - Ἂ Ἂ , Ν ε δ “-“ 2 Α͂ 3 Ὶ φς 

αὐτοὺς τρέπη, ὧν ἂν τὰς χρῦθας τὸ ἡμερινὸν φῶς ἐπέχῃ, ἀλλὰ ὧν 
Ἂ , Ε) Ψ ᾿ ὡς » Αι ,ὔ - 

νυκτερινὰ φέγγη, ἀμβλυώττουσί τε καὶ ἐγγὺς φαίνονται τυφλῶν, 
“ ᾽ 2 να “ Μ ὥσπερ οὐκ ἐνούσης καθαρᾶς ὄψεως. Καὶ μάλα, ἔφη. Ὅταν δέ 

5 3 - ΘΟ, Ι ’ὔ “ ε “ Ν, - ᾽ -“ 

Ὦ γ᾽, οἶμαι, ὧν ὁ ἥλιος ' καταλάμπει, σαφῶς ορῶσι, καὶ τοῖς αὐτοῖς 

τούτοις ὄμμασιν ἐνοῦσα φαίνεται. Τί μήν; Οὕτω τοίνυν καὶ τὸ 
Ὶ “Ὁ "τ ’ [ , - ΄ ᾿} ᾿ » Χ Ν 

τῆς ψυχῆς ὧδε νόει" ὅταν μέν, οὗ καταλάμπει ἀλήθειά τε καὶ τὸ 

24. 

δΌΒ- 1 ὅ τί περ--ὁρώμενα εΧρ]Α]η5 
ἀνάλογον ἑαυτῷ, νη ϊοἢ 5Ποα]4 θῈ ππάου- 
βίοοα ἴπ 115 βίγιοῖ βεπβα οἵ ργορουίομαΐα 
ΟΥ “βεομηείσίοαὶ δα] γ᾽ : 566 σοι. 508 Α 
ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν 
ἀνθρώποις μέγα δύναται. 

τι6 τοῦτον Δἴἴει τοῦτο 15 πεεάεᾶ ἴο 
Ῥαϊαηοα αὐτό (οἴ. 511 Ε): ἰπ σοπϑβίτπιο- 
τίου, 1 ἀδρεπάβ, {|κ6 ὅν, οῃ ἐγέννησεν 
(ϑομποι θη). τοῦτο ἰἴ561, Ππ|κ6 ἀνάλογον 
ἑαυτῷ, 5 φῬτεάϊοαίϊνε (“αἰ μος εββεῖ ἢ). 
Θ [4] Δ πὰ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ 5 ΡΡ]165 φάναι με 
λέγειν ἴο σονετῃ τοῦτον. 

Ι9 ὧν ἂν--ἐπέχῃ. ἐπέχῃ “οοσουραι᾽ 
45 ἴῃ ἴῃς Ἡογηεεῖο ἑπτὰ δ᾽ ἐπέσχε πέλεθρα 
δηα (6 πκὸ. ΜῈ ἐπί οἵ Ἰίσῃὶ οἔ, 
ΜΊπη. 2. 8 ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος. ΤῊ 
Οτεεῖκ 11 ποῖ δάπιῖξ οἵ 1). απᾶ Ν.5 
{γδηϑίαοη. “ρου ψῃϊοῆ τῃ6 Ἰρμΐ οὗ 
δ 15 5ῃεάᾶϊηρ οοϊουγ᾽; δηᾶ Ρ]αΐο τηοτο- 
ΟΥ̓́ΕΥ, ὈοΟΪΏ ΠεΙῈ απᾶ ἴῃ 7771. 67 Ο, Ἰοοκβ 
ΟἿ ΟὈΟΪουΓ 45 βοιηθίῃϊησ ἱπμαγεηΐ ἴῃ ἴῃ 6 
ΟὈΪ]εοΐ, ποὲ ἱπηρατίεα Ὀγ Τὐρσῃΐ, ΑἸ ΠουρῊ 
Τῆρῃς 15 οἵ σοῦγβα ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ͂ ἴῃ ΟΥ̓͂ΘΙ ἴο 
566 ἴ. (Οἵ. 5ο7 ἢ 2. 

φῶς. φέγγη: “Ιυχ --- Ἰππηϊηα.᾽ ΤΠῈ 
ὙΟΥ5. ἀγα σοπβίδην ᾿η θυ μαηρσοά, Ὀιαΐ, 
ΨΏΘη οοπίτγασίοα νυ φέγγος, φῶς ἀε- 
ποίΐος ἃ Παΐμγαὶ ΟΥ̓ΡΥΓΊΔΓΥ͂, φέγγος Δ 
δυςβοῖα] οὐ ἀδτϊναίϊνε Πρῃς. 8566 Ναὶ] οἡ 
ΑΥ. Απὶσλίς 1319. Ῥ]αῖο πον {παῖ τῃ6 
Μοοηἢβ ᾿ἰρὰξ 15 θοτγονγεα ἔγοπι ἴῃ 6 ὅπ 
(Χ 6:16 τ). 

22 ὧν ὁ ἥλιος κτλ. “ὙΤὴε ὅπ’ ἰ5 
Ποῖα βαϊᾷ Ἰοοβϑὶν ἴογ “(ἢς ϑπ] σης οΥ 
“ἸΠρμΐ οὗ Ἰλαγ᾽ (τὸ ἡμερινὸν φῶς αὔονε); 
Τοτ, 85 ἀρΡεαιβ ἔτοπὶ 5οϑ Ὲ, 508, ἴΐ 15 
ποῖ ἴῃ6 ὅπη, πὶ Τῆρῃῖ, ΠΟ 15 το θ6 
εαιαῖοα ἢ Τα ἀπᾶ Βείηρ (οὗ κατα- 
λάμπει ἀλήθειά τε καὶ τὸ ὄν ἰπ Ὁ). 866 
αἶδο οἡ τοῦτο τοίνυν κτλ. ἴῃ 508 Ὁ. ἴῃη- 

καταλάμπει ΑἸΖ: καταλάμπῃ ΑΞ. 

βἰεδα οὗ καταλάμπει, καταλάμπῃ 15 τεαὰ 
ὈΥ ἃ τηδ]ουν οἱ εἀϊίοτβ, ψ ἢ βανεγαὶ 
Μ55, ἱποπαϊησ ΚΞ : Ὀπὲ ὅς ἴοΥ ὃς ἄν 15, ἴο 58 
τὰς Ιδαξέ, Ἔχ γθ ΠΠΕ]Ὺ σάτα ἴῃ ῬΥΌΟ56, δη4 ἴῃ8 
σοτγαρίίοη καταλάμπῃ ν͵85 ΘΑΞΥ αἰζευ ὅταν. 
καταλάμπει νγαᾶ5, 1{ 1 τηϊδία Κα ποῖ, οτἱρὶη- 
41 {πῸ τεδάϊησ οὗ Α (5εε ε7. 21.), δπὰ 15 
αἱ Ἰεαϑὲ δ ψεὶ] βῃρροτιίβα ὈΥῪ {πμ6 οἵπεὺ 
Μ85 45 καταλάμπῃ. 7. ἀπά (,, τεδάϊης 
καταλάμπῃ, ΞἴτΑΠΡ ὶν Οὔβεσνα {μαΐ “ὑὩἄν 
ψου] 6 [εξ ἂβ βιιρεγῆποιιβ αἴζεσ ὅταν. 
ΒΟΒΡ 23 ἐνοῦσα φαίνεται: 56. κα- 

θαρὰ ὄψις, ΞΡΡΙΙΘα ἴτοτὰ καθαρᾶς ὄψεως 
Δθονβ. “-«ὄψις:- ἐνοῦσα --σαφὴς:- Ἰὰθ6η5 
ΒΙΡΡΙ εν οσῖμη ᾽ 5βαγ5 Η υνγεσγάεξῃ, ἀπ ὄψις 15 
[ουπαᾶ ἴπ ἃ ἴξιν μ585, ἱποϊυαϊησ ζ Βαΐ 
1ῃς [αμηϊηΐπα ᾿ἰπῆδθχίοη ργανεπίβ [Π6 Ροϑββὶ- 
ΠῚ οἵ πηιϊδίακε: οἵ. 503 Ε 2. ΤΤὴὲε 
1Π1{18] 5.114 016 οἵ ἐνοῦσα 5ῃου]ἃ 6 διι- 
ῬΒαβίζεα ἴο ροϊπὲ {Π6 οοπίγαβε ἢ οὐκ 
ἐνούσης, ΠΟΤΕ οὐκ 15 Αἰσοὸ βιῃρῃαζϊο. 

24 ὅταν μὲν κτλ. ἀπερείσηται Ξε" 15 
βίαγεα προη᾽ (οἴ. ΙΧ 581 Α), ποῖ “Πὰς 
[αϑίβηβα προη᾿ (Ὁ. απὰ Ν.), ψῃῖςο ἢ 5ὰρ- 
σεϑίϑ δὴ δἱίορεί μου αἰ εγοπὶ ἀπά ταις ἢ 
1655 ἀρρτορτίαίβς ἰάθρα. Οἵ. δλαεά. 79 Ὁ 
πέπαυται τοῦ πλάνου, ῬΙοί. ΧΧ 4 
ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂ παύσασα δὲ τῆς περὶ τὸ αἰσθη- 
τὸν πλάνης ἐνιδρύει τῷ νοητῷ, απά 
Παπίας μαγαα. 4. 124ν 125 ἴο νερρίο 
Ῥεῃ οἷα σἰαπιπιαὶ ΠΟ 51 βαζία ΝΝΟβί το 
πιο! ]εἰίο, 56. ἾἿ νεὺ πο ἴο {Παβίτα. ὍὉΠ8 
801] οὔ ἢπᾶ πὸ τεβϑὶ δχοθρί ἴῃ (παῖ 
“ὙΠοτεοη Ὑτα ἢ ἀπὰ Βείηρ 5ῃϊηθ᾽: εἶβε- 
ὙΠΘΙΘ 516 5 ἰοβϑϑα ἴο δηᾶ ἔγο ὑυἢ ΘνΘΥΥ 
νη οἵ ἀοοίτης (ἄνω---μεταβάλλον. ΕῸΓ 
ἄνω καὶ κάτω 5.6 ἩΗξεϊπάοτί οὐ Οὐνγ. 
405 Α). Ιπριεδᾷ οὗ οὗ, ναη Ηδιβάς ῥτο- 
ΡΟβῈ5 ὅ, θυϊ οὗ ἰ5 Ῥτονθᾶ οουγθοὶ ὈΥ ὧν 
αὔονθ. ΜΝ ἐνόησέν τε καὶ ἔγνω οἵ. 
4908 3. δῖα, ἃ5 ἴμεσθ, ἴῃ6 δουῖβί5 



δο ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [50 ἢ 

ΝΜ 2 “- 5 ,ὔ ὌΡἢ , ἈΥ ΔΟ ΦΙΕΝ Ν “Ὁ » 

25 ον, εἰς τοῦτο απτερεισήταιυ, ενοῆσεν ΤΕ Καὶ γνῶ αὑτο καὶ νουν εχειν 

φαίνεται" 
εἰ Ν “- , Ἂ Ν ἵ, . 

ὅταν δὲ εἰς τὸ τῷ σκότῳ κεκραμένον, τὸ γυγνόμενόν τε 
ν Ά 

καὶ ἀπολλύμενον, δοξάζει τε καὶ ἀμβλυώττει ἄνω καὶ κάτω τὰς 
' ΄ ὦ ΑΝ 3, “ » Υ 

δόξας μεταβάλλον καὶ ἔοικεν αὖ νοῦν οὐκ ἔχοντι. Ἔοικε γάρ. 
“- [ - 

Τοῦτο τοίνυν τὸ ' τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γυιγνωσκομένοις καὶ 

τῷ γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι ἐλ (δι ω) " “ἢ Ὗ ' 

ἄεποίε ᾿ηβίδηίδηθοιβ δοίΐοη. ὙΠ6 δου] Υ 
οἱ νοῦς 15 ΘΒ 46 }]}]ν δοίπια]1Ζϑα Ἰηΐο νόησις 
Ὀγ θεΐπρ [ἀγηθα ΡΟ 115 ῬΥΟΡΘΓ ΟὈ]βοΐ. 
Τηρη Δηα ποῖ {1 ἴμεη ἄοεβ {ῃ6 501] 
ΚΑΡΡΘΑΥ ἴο πᾶνε τεαβοη,᾽ ἴοσ Ἀθαβοη ἢδ5 
ΒΙΓΠεσίο Ἰαΐη ἀοττηδηΐ πη. (Οἵ. (ἢ 
ΒΙΘΗ] 1.6. Ρ. 51) 7772. 37 0, Φαγηι. 136 Ε 
Δ ΨΠ 518 0---519.4. 866 4150 οἢ τοῦτο 
τοίνυν κτλ. ὈδΙον,, ἃπα 508 Καὶ 72. 

26 κεκραμένον. ΤΠδ 5ιισρρεϑίίοῃ κε- 
κρυμμένον ἰογσεῖβ ἱμαΐ τὸ γιγνόμενον 15 
ποὲ ἰοία! ἀδικποο. Βαϊ ΟὨΪΥ͂ {]ΠρὩϊ. 
Τὶ 15 ἀμφοτέρων μετέχον, τοῦ εἶναί τε καὶ 
μὴ εἶναι (ν 478 Ε : οἵ. αἰδο 470 0)---α Π4]}- 
ψγΑῪ ποῖιβα Ὀεΐνγεεη ἀρβοϊαῖε Νοί- Βεϊηρ 
ἀῃα ΔΌβοϊαίς Βεϊηρ. 

27 δοξάζει 15 ἘΧρΙ αἰποάᾶ ῬΥ ν 476 Ὁ ἢ. 
20 τοῦτο τοίνυν κτλ. ΤΠΘ [Ὁ] οηρ 

Θαιδίίοηβ ἀγα ἱπνοῖνεα : 

τόπος ὁρατός Ξετόπος νοητός. 
(η) ὅὰη Ξ- Ι4εα οἵ (ἀοοά. 
(2) Τὐρμῖ ΞΞ ΕΠ: 

(3) Οὐιοῦς οΥ ":" οὗ Κυον- 
((ΟἹοα,) Ἰεάσε (14685). 

() ἡ: ς Ξ- ἱΚπονίπρ ΘῈ ]εοί. 

(5) εν - )Οτραῃ οὗ ΤΙΡΗ, 
ἘΙ Ἰεᾶρε (νοῦ:). 

(6) τωαν ὃ “ἰ - Ὑ Εδουν οἵ Ἀβαβοι 
ὕψι (νοῦ). 

(7) Ἐχεσοῖβα οἵ ἡ κν οὔ θαθοι 
ΒΙσῃς 8 5} [να 5. 1:6ὲ νόησις, 
(ὄψις. 4- Ὑμ μι ἐπιστή- 

ὁρᾶν) 

(8) Ἄρα ο τἰλιπν ἴο Κηονν. 

19. τ Ν ἴο (2), ΤΙΡῺ Παθ ῬΕΈδἢ 
ΨΔΥΪΟΙΒΙΥ͂ "Ἰηϊογργοίεα 85. 5] Ζίηρ (Π6 
Τάεα οἵ ἀοοά (Ρ]οιπιι5, ἃ5 Δρρϑδῦβ ἱγοτὴ 
ΧΧΠῚ 4), Ἀδαάβοη (ϑιθιηπαγί, 2 2716] 2ε71," 
ῬΡ. 212 [{}, ἀπά (με [Ιᾶἀ6ὰ5 (ϑυιβθινῖ 
Ογι. Ἐηπίτυ. 11 ῬΡ. 195 8). Βαΐ [Π6 
οΠϊαϑιηιβ ἴῃ δοδ Ε, δοὺ α (ἐπιστήμην --- 
ὄψιν) οἸΘΑΥΥ Θϑῖδ Ὀ]Π15ἢθ5 Θαιδίίοη (2) 85 
γ}611 δ (06), διὰ {μ6 θῃςγα βἰμη}]8. 15 

Ῥἰαπησεά ἴῃ σοηΐιβιοη 1{ 1 ἰσῃΐ 15 εαπαϊβα 
ννἹ ἢ δηγίπιησ οχοθρί Τσαῖῃ. (ΟἿ Βισπηρε 
1.ο. Ρ. ὅο 72127:. ἀπ ΒΙΘὨ] 1.6. ΡΡ. 50---53. 
Ρ]αἴο τηθδῃβ {παΐ α5 Γλρῃΐ, σουμϊηρ ἔτΌΠ 
1ῃ6 ὅ.η, Θη80]65 σοϊουτβ ἴο Ὀ6 566, δηᾶ 
{Π6 δου] οἵ ϑιρῃξ ἴο 566, 580 Τ σας (ΟΥ̓ 
ΤαῖΠοΥ ΤΊ Θη655, ἃ5 Βοβαπαιοί τοτηδυ]ς5), 
σοΟΠΪηρ᾽ ΠΌΠῚι {Π6 (ἀοοά, ΘΠΔ 0165 {πε Τά βαβ 
ἴο ΡῈ Κῆόνῃ, δηα {πῸ ἰδου]ν οἵ νοῦς ἴο 
Κῆονν. Τί 5που]α ΡῈ σδγθία!ν ποίθα {Παΐ 
ΤΥ (οὐ 115 βοῦγοθ, {πΠ6 Ιἅ6α οἵ (οοί) 
15. ποί γεῖ τεραγαθα δ5 οσϑεαίϊησ, θαΐ ΟἹΪΥ 
85 δοίιδ!ζΖίησ {πΠ6 δου τυ οἵ Ἐδάβοη. 
ΤῊΣ σοποερίϊοη οὗ {πῸὸ αοοά 85 {Π6 π|1|- 
τηδίθ οασβε οὗ 811 Εἰχϊβίβηςα [Ὁ] ]οννβ Ἰδίθυ 
(509 Β [{): Πεῖα ἴἴ 15 τβργεβθηΐθα ΟὨΪΥ ἃ5 
1η6 οαι8δ6 οἵ Κπον]θᾶσα. 866 αἷδὸ οἱ 
490 Β, 508 Ὁ (ὅταν μὲν κτλ.). 1 νε 
νου] σγαθρ {π6 {]] 5ἰρτίποαποα οἵ 
ῬΙαΐο᾽ 5 σουηραγίβοη, νγῈ πηπβί ποΐ θ6 σοη- 
ἰεηΐ Ί ἢ [Π6 τ θυ ΡὨ]Π]ΟΒΟΡΠΙΟΔΙ ᾿πῖθυ- 
Ῥτείδίίοη οἵ Τιῆρῃΐ, θπξ γα Θ ΠῚ ΘΓ 4150 
1ῃ6 πΊΔΠΥ Ροδίϊοαὶ Δ η4 τα]σίοιβ ἀϑϑοοῖᾶ- 
τἰοη5. ὑνοἢ αἰίδοῃθα {παιηβεῖνεβ ἴο 5πο ἢ 
ψγογβ δἃ5 φῶς δῃη4 φέγγος, ΘΞΡΘοΙΠ]Ὺ ἴῃ 
1ῃη6 Μυϑίεγιεϑ : 5886 Ν}Ὲὶ] οὐ ΑΥ. λγζολές 
1510, Μοιῃχήβθῃ Ζςζ αἰ. δέααέ ΑἸ ἐλ» ὈΡ. 
220 ἴ., 238 ἔ. ἀῃὰ ΗἩδίοῃ οὐ 7116 2»7Ζηεεγ1ε6 
ΟΥΓ 116 ἡῆνείογζες εῤοῦ Ολγεδίζαγε σαρες 
ἴῃ Πἰ5 ψηῤόδγέ 1, είμγες ῬΡ. 283---300. 
Τῆς Ρχοιηϊηδηΐ ροβιτοη οσοπρ 64 Ὀγ [ἰσῃϊ 
ἴῃ {ῃ6 ΠΑ] σε]σίοιβ, Πα]ΐ- ΡΒΣΟΞΟΡΒΪΟΔΙ 
ταϑοῃίηρ οὗἉ ΡΙοίίηιι5 (566 ΖΕ] ]οΥβ ΠῚ 2 ΡΡ. 
408 ἴ., 5οο 72. 2, 6τό 8].} τηΥ ἴο ἃ Ἰδῦρξ 
δχίθηϊ θ6 διιραίεα ἴο {Π6 δα θογαίίοη πὰ 
ΘΧρδηβίοη οὐ {Π6 τηγϑίϊοαὶ οἰθπηθηΐβ 1Π- 
νοϊνθὰ ἴῃ Ρ]αίο᾽β βία, {π6ὸ ΠοΪε οἵ 
ΜΏΙΟ,, ἰορσϑίμοσ νυ {Π6 5ἰπη1165 οἱ {ΠῸ 
ΤΔ1πθ αῃὰ {ῃῈ ὕανε, 15 οἵ (ῃε σγθαῖΐθϑβί 
πη ρογίδηοθ ογ {Πῃ6 Πἰβίουυ οἵ Νβορϊα- 
τοηἶθη]. ΟἿἿὮἁΔ αἷθοὸ 5οϑ. Α, Β 7272. 

Β5ΟΒΕ 50 τὴν δύναμιν 56. τοῦ γιγνώ- 
σκειν 15 ποΐ {Π6 δου! οἵ Καον]εᾶσε οὐ 
Πδαβοη, θαΐ {Π6 Ρονεὺ ἴο Ὄχϑγοῖβα {παΐ 
(ἀου]ῖν, Παγάϊν αἰ οσοπΐ, ᾿η 4664, ΠτΌηὶ [Π 6 
αοίαμαὶ ὄχϑοῖὶθα οὔ Ἐθαβοη (“ αἴξ {παΐ- 
κυβιῖρο Αδαββϑουαηρ ̓  ΒΙΘῊ] ].6.). Ηδποα 
γνώσεως (“πε ἀΧογοῖβα οἱ Κπον]βᾶρε,᾽ οἵ. 
ὅρασις, νόησις ἀμ {Ππ6 1116) Ῥα]ονν. Ρ]αΐο᾽ 5 

Εἰ 



ΠΟΙ πεῖ ς: ΟΙ 500 Β] 
Φ ᾿ , ] 3 ΄ὔ [ Ἀ ᾽ ,ὔ [. , 

εἶναι, αἰτίαν δ᾽ ἐπιστήμης οὖσαν καὶ ἀληθείας ὡς γυγνωσκομένην 

μὲν διανοοῦ, οὕτω δὲ καλῶν ἀμφοτέρων ὄντων, γνώσεώς τε καὶ 
᾽ ,» ΕΒ Ν ΄, », ,ὔ ς ,, ᾽ ὯΝ 5 “-“ 

ἀληθείας, ἄλλο καὶ κάλλιον εἐτι τούτων ἡγούμενος αὑτὸ ὀρθῶς 

609 ἡγήσει" ἐπιστήμην δὲ καὶ ἀλήθειαν, ὥσπερ ἐκεῖ φῶς τε | καὶ ὄψιν 
« “ Ν ΄ὔ 5) , ' 16 - ΕῚ 5 “- Ψ . 

ἡλιοειδῆ μὲν νομίζειν ὀρθόν, ἥλιον δ᾽ ἡγεῖσθαι οὐκ ὀρθῶς ἔχει, οὕτω 
Νι..9 “ 5 “Ὁ Ν 7ὔ δὲ ΘΕ Ρ ) ἐι ᾽ Ν 

καὶ ἐνταῦθα ἀγαθοειδῆ μὲν νομίζειν ταῦτ᾽ ἀμφότερα ὀρθόν, ἀγαθὸν 
ἈΠ: 6 “- « Ἧ, 3 “ 3 3 , τὰ τ ͵ , 

δὲ ἡγεῖσθαι ὁπότερον αὐτῶν οὐκ ὀρθόν, ἀλλ᾽ ἔτι μειζόνως τιμητέον 
Ν “ “ ΕῚ ͵ 

τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἕξιν. ᾿Αμήχανον κάλλος, ἔφη, λέγεις, εἰ ἐπιστήμην 
Χ Ν 2 Ψ ΄ ΦΡΕΛΟΝ δ Ὁ ᾿ “ ΄ 2 ,ὔ ᾽ 

μὲν καὶ ἀλήθειαν παρέχει, αὐτὸ δ᾽ ὑπὲρ ταῦτα κάλλει ἐστίν" οὐ 

Εὐφήμει, ἦν δ᾽ ἐγώ: ἀλλ᾽ 
κε ““ Ν » - δ 

Β ὦδε μᾶλλον τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἔτι ἐπισκόπει. ᾿ Πῶς; Τὸν ἥλιον 
γὰρ δήπου σύ γε ἡδονὴν αὐτὸ λέγεις. 

- . 3 “ - 

τοῖς ὁρωμένοις οὐ μόνον, οἶμαι, τὴν τοῦ ὁρᾶσθαι δύναμιν παρέχειν 

φήσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν γένεσιν καὶ αὔξην καὶ τροφήν, οὐ γένεσιν 
“-“ - 7 

Πῶς γάρ; Καὶ τοῖς γιγνωσκομένοις τοίνυν μὴ ἜΣ ὩΣ ν 
αὐυτον οντα. 

31. γιγνωσκομένην πο5: γιγνωσκομένης σοαα. 

πο πὸ... 0ὕ5.Ἅ 5.0ὕ.0.. Ὁ. ὁ“ τ΄ 1. τ - -ο------..-- 

566 ε7., 21. --τ-ίο γιγνωσκομένην. Οἱ οΟἴΠΕΓ ἐχροβίζοη. ϑβευβ βοιηθνηδὶ ΠῸΠῚ {ΠεῈ 
νναπί οὗ ἃ ἰτγῖοΐ ῬΒΠΠΟβορ θα] ποιηθη- 
οἰαίαχθ. Ασϊβίοι !α νου μανα Ἔχργεβϑβεά 
{π6Ὸ ϑατὴβ πηϑαηΐηρ ὈΥ βαγίηρ {παΐ ὄψις 
ΔΩ νοῦς τὰ ἔνγο δυνάμεις, ΜΟΙ ἐνερ- 
γοῦσι [Ὠτουρ Τὰρῃΐ ἀπὰ ὙΤυατῃ ταβρθο- 
{νεῖγ, θεοοιηϊηρ ἴῃ [Π6 οΠ6 οα56 ὅρασις, 
ἴῃ [ἴῃ οἵἴμοὺ νόησις. ῬΡ]αΐο᾽β τὴν δύναμιν, 
ἴῃ ἰδοΐ, ἰδ πϑδυν δαυνα!εηΐ ἴο Αὐϊϑίοι θ᾿ 5 
τὴν ἐνέργειαν. (ΟἿ. ΒΙΘΗ] ].ο. ΡΡ. 5ο---53. 

31. αἰτίαν κτὰ. “Απα Ρεΐηρ ἴΠ6 οαιιδ58 
οἵ Κπον]εᾶρε δηᾶ Ὑυαῖῃ, 1 νου] Πᾶνα 
γοιι οοποοῖνε οἱ ἰξ ἂἃ5. δρρυβῃεπάβά, πὸ 
ἀουδι, ὈῪ Κὺπον]εάρσο, Ὀὰΐ θϑααιῖ Πα] ἃ5 15 
186 δοὐὲ οἵ Κπον)εῖᾶρε, απα Ῥδδαίῖπι] 
τπουρἢ Τα ῬῈ, γοῦ ν1}} Ὀ6 τρηΐ ἴῃ 
ἘΠΙ πἸκίηρ [μας ἴξ 15. βοππηθίῃϊηρ οἴμῈσ ἀπά 
δνεη τποῖα Ὀδαμία] ἴΠμαῃ {Π656.᾽ ὙΠῈ 
νγοσαϑ αἰτίαν--- ἀληθείας 51 πὶ τ|ρ ΔΠα ΟΔΥΓΥ 
ΟἹ τὸ-- ἀποδιδόν. ὡς γιγνωσκομένην 15 ἴῃ 
Ῥτγαάϊοαϊίνε ἀρτθοπηθηΐ υνἱ ἢ αἰτίαν ΑἰζοΥ 
διανοοῦ (οἴ. 2ο]. 258 Ο πάσας τὰς ἐπιστή- 
μας ὡς οὔσας δύο εἴδη διανοηθῆναι) : ἴΠ8 
γος αἴ {πΠῸ σοπηΐογρατί οἵ ὁ ἥλιος--- 
ὁρᾶται ὑπ᾽ αὐτῆς ταύτης (5. τῆς ὄψεως) ἴῃ 
16 οἰπλ]θ ροϑ 85, μέν «ἴθ γιγνωσκο- 
μένην Ὀαϊαποε5 δέ αἰΐευ οὕτω; {Ποχρἢ 
ΔΡΡυεμεπάβα Ὀγ ΚΚηον]θάρε, αηα {Ποτο- 
ἴογθ ἰῃ δοῖὴθ 56η856 ϑυήθοι {Πογείο, {Π6 
Ιᾶάεα οὗ ἀοοά ἰ5 (α5. Ρεϊηρσ {π6 σαῖιβα οἵ 
ῬοΟΙἢ) ποῦς ῬϑαιἊὉ] {παρ ἹΚπον]εάρα 
απ Ὑταῖ. 1 μανα (ἢ ναη ΠΗ ειι546) 
αἰτεγεὰ γιγνωσκομένης οἵ (Π8 Ὀεδὶ Μ55-- 

ἱπίθυργείδι!οηβ5 οἱ {Π15 ἀπο] ραβϑαρε 568 
ΑΡρ, ΙΧ. 
ΘΌΘΑ 5 τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἕξιν: 1.4. 

τὸ ἀγαθὸν ὡς ἔχει (7. ἀπά (.). 
6 οὐ γὰρ δήπου κτλ. ἰ5 5614 ἴῃ νἱδνν 

οἵ [με πιρβίίΐοη 'π 5ο6 Β. ὙΠΕΓΘ 15 οοὺ- 
(ΔΙ πὸ δἰ ϑίοη ἴο {πῸὸ ΖΦ ϊεότες : 5668 
5050 71. 

509.κ--ο 751 ἐλε σϑεογιαῖ ῥέαεθ ἐλδ «5147: 
αὖδο φγου δῖος ἐλ οὐγοείς ογ εἦρλέ τυΐέλ φόηέ- 
γαΐίογε (γένεσις), Ζγιεγεέαδέ, αγιαἴ γ11ε1712)1671, 
αἰλοιεσὰ ρεγεγαΐζογε 15 πιοί ἠαϊεγιέϊεα  τοίέξ 
ἐλ διε. 729ηι {236 »ια»ι16 7, 1Δ4 οὐγεείς οὗ 
Αἰ ποτυϊθαῖσε γεκοῖτε ἐλεοῖγ δ εΐγεο αγια χα δέ- 
ὅγε γγο»ε ἐλε Οοοιΐ, τυλίσλ ἐξ τέσ αϊδέῤγτοί 
7Ρροηι αγιαἱ ἀλρλον ἐλαγι Ἐ χτρέδηεο. 

ΒΟΘΒΙΗ͂, 8 τὸν ἥλιον κτὰ. ΤΠε 
(οοῦ Πα5 Ῥββὴ 5πθνῃ ἴο θ6 {Π6 οαῖιβα οἵ 
Καον]εᾶσε: ϑοογαίεβ. πον ρῥτοσθβεᾶβ ἴοὸ 
5ῆθνν {παΐ ἴξ ἰ5. αἰϑὸ {Π6 σαιιβα οἵ Βείηρ. 
Ιπ {π6 ΡΒ] οσοΡρ ΠΥ οἵ ῬΙαῖο, Κπον]θβάρο 
ἰ5. [ῃ6 ερἰβίειημοϊορσίοαὶ οοππίογρατε οἵ 
Βείησ, Βείηρ (ῃ8 οπίοϊορίοαὶ οοιιηίευ- 
Ρατί οἵ Κπονίεάρε: 586ὲ88 ν 476 Ε ΠῚ. γι». 
ΠΟ ἤπαὶ] πηϊγ ἰπ νυ ϊοἢ θοίῃ Κπον]εάρα 
απα Βεΐπρ' τηθεὶ ἰ5 [Π6 146α οἵ {πΠ6 ἀοοά, 
γνΠο ἰ5 ἱποιθίοσα [6 ϑαργειηθ δηὰ 
αἰτἰπιαῖα οαιθα οὐ τῃ8 [Πηΐνειβθ 8688 
αἶθο οἡ οὐκ οὐσίας κτλ. Ὀεϊονγ ἀπὰ ("6 
ΑΡρεμαῖχ ἴο Βοοῖς ντὶ ον }͵αίο᾽ » Ζ) αἰροίἴζ. 

το οὐ γένεσιν αὐτὸν ὄντα. ὅε6 οἢ 
οὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ Ὀεϊον. 
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,ὔ Ν ΄, “- “ - μόνον τὸ γιγνώσκεσθαι φάναι ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ παρεῖναι, ἀλλὰ καὶ 
Χ 5 7 Ν Ψ' “ “-“ » 

τὸ εἶναί τε καὶ τὴν οὐσίαν ὑπ᾽ ἐκείνου αὐτοῖς προσεῖναι, οὐκ οὐσίας 
Μ, “Ὁ :} »“ » 3 5, ᾿ ν, “ τὰ , ,’ Ἄ, 

ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ᾽ ἔτι ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ 

δυνάμει ὑπερέχοντος. 
ὑχοχς Ι Καὶ ὁ Γλαύκων μάλα γέλοίως,"Απολλον, ἔφη, δαιμονίας Οὶ 

ὑπερβολῆς. Σὺ γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, αἴτιος, ἀναγκάζων τὰ ἐμοὶ δοκοῦντα 
ΝΝ » -“ ΄ 

περὶ αὐτοῦ λεγειν. 

18. ἀλλὰ ΚΞ’ Ζ: 

Καὶ μηδαμῶς γ᾽, ἔφη, παύσῃ, εἰ μή τι, ἀλλὰ 

ἄλλα Α. 

12 φάναι. ν 4734 22. 
ἀλλὰ καὶ τὸ εἶναι κτλ. (΄. ΑΠβί. 

“7εί. ἃ 6. οϑ85 το τὰ γὰρ εἴδη τοῦ τί ἔστιν 
αἰτία τοῖς ἄλλοις, τοῖς δ᾽ εἴδεσι τὸ ἕν. ΡΙ]αΐο 
Ἰδεμε θεᾷ τἀγαθόν «πὰ τὸ ἕν : 5ε6 [Π6 
ἀπεοάοία ἴθ Ατίβῖοχ. 27α77,. 8 30 Μαΐ- 
ααατγά. 

13 οὐκ οὐσίας κτλ. Πα5 οσοαβϊοηθα ἃ 
ναϑὶ διποιηΐ οἵ ἀἰβοιβϑίοη. Κύόμη θΟ]ΑΪΥ 
ἄδοϊατες [παι “Π1Ὲ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ ἰ5ῖ 
Κείηβ 1ᾶεθ, ἄδβμῃ δα μαΐ [κεῖϊημε οὐσία, 
ΞΟΠ θύῃ 65. ἰδῖ εἶπα Μδοῃί, 416 τηῖϊξ πη- 
βεγεν Ποηϊιννεῖθβα ΠῸ αἷβ ἴα οιίμεῖς 
Ὀερυιδη πνεγάθη Καππ᾿ (2 5... Ρ. 146). 
Βοιμ]ές λα ἐάιϊοοοῤλϊε ὧδ  ϊαΐολε 11 Ῥ. 
[οὉ ἄγαν 8 ογει- σα Ὁ {16 αἰβεϊποιίθη θε- 
ὕνθθη εἶναι ἀη4 οὐσία, ΠοΙάϊην {παῖ 
ΑἸ ποι τῃ6 οοά 15 ποῖ οὐσία, ἴξ πενοτ- 
{ἢ 61655 15 ὄν (οἴ. ΝΙΙ 518 6). ΟἸΠ6ῖ5 μᾶνα 
βυβρεοίεα {πῃε6 ἰεχί, Ὁ. ϑομηῃθίάθυ, ἔοσῦ 
ἘχαιρΡ] 6, ριοροβίηρ οὐ “«- μόνον :- οὐσίας 
κτλ. (Κγομε οἔγιεγ ρομθί. Τρείτυ. . Τα. 
ἀγαθόν Ρ. τ6). Ὑπαί {πε ἰαχί 15. τὶρῃΐ, 
[6 Ῥαΐαποθ ἢ οὐ γένεσιν---ὄντα σοη- 
οἰ αϑίνεὶυ βῆαννβ. ὙΠα ὅπη, βαϊὰ ϑοογαίεβ, 
15 [π6 οδυβε οὗ γένεσις, [πΠοιρὴ ποΐ ΠῚ Π]561} 
γένεσις. Τα5ι 50 {πε (οοά [5 {πε οαπ56 οὗ 
οὐσία, [που ρ ἢ ποὶ ἰ[561} οὐσία, Ὀπὲ (ἴο πι58 
α Νεορϊ]αΐοηϊος δχρυθϑϑίοη) ὑπερούσιος. 
ΡΙαιο5 τηθϑηΐηρ ἴ5 85 ἴο]ο5. Ὑπὸ ὅὰη 
5. ποῖ γένεσις ἴῃ {Π6 56η56 ἴῃ ψΠΙΟῃ (Π6 
ΟὈ]Θοῖ5 τυ μίο μα ργοάποθβ ἀγα γιγνόμενα. 
Ὑει ἴῃ ἃ οευίαϊῃ βθεῆπθε ἢ6 ἴοο 15 γένεσις, 
ἴοσυ μα 15 ὁρατός : 5εὲ6 ΨΙΙ 529 Ο ἢ. απᾶ 
7. ΔΒ Β. (Βοξαημαπεί οδηποῖ θὲ τιρῆι ἴῃ 
ἀεηγίηρ {παὶ ῬΙαίο τεραγὰβ [η6 ϑ.η ἃ5 ἃ 
γιγνόμενον). ΑΙ 1Π6 οδιιβε οἱ γένεσις, νγῈ 
τηΔΥ,, ἴῃ ἴαοΐ, τεραταὰ ἴπΠ6 ὅπη 85 ἴΠ6 ΟὨΪΥ 
{γπ6 γένεσις, ἴΟΥ 41} γιγνόμενα ατα ἀεγινεά 
το ἢϊπι. ϑ᾽Πλ]ΠαΥ]Ὺ {πΠ6 ἀοοά 15 ποῖ 
οὐσία ἴῃ! [ῃ6 56ῆ886 ἴῃ ψῃΪΟ {πῸὸὶ 1ἀ6α5 
αἴα οὐσίαι; Ὀπὶ ἴῃ « Πίρῃοι 5θηβα ἴΐ 15 
1Π6 ΟὨΪγ ἴταα οὐσία, ἴογ 4]1 οὐσίαι ἀτε ΟὨΪΥ 
βρθοῖβῆο ἀβίθυ πη παίοηβ οἵ {πε ἀοοά. ΤΠα 
ὑπερουσιότης οἵ ἴΠ6 ἀοοῦ 15 1ΠἹΘΓΟΪΥ͂ 
ῬΙαϊο᾽β ννὰὺ οἵ βαγίηρ {παῖ {Π6 ἢγϑὶ Ῥυϊη- 

οἷρ]α οὗ 811] εχίβίεποβ τησϑβί 1[56]1{ Ὀ6 τπ- 
ἀευινεᾷ. ὅξε οὴ ἀρχὴν ἀνυπόθετον 5108 
δᾶ οἵ. ΒΙΘΗΙ 1.6. Ρ. 62 απᾶ ἘουμΠ]έε 1. ς. 
Π ΡΡ. ΙΟ5΄- --Ἴ11, ΠΕΥα {ΠῈ τηδίξευ 15 νΕΥῪ 
Οἴθαυ!ν ἐχριαἰπθᾶ. ὍΤῊς ἀοοίγιπα οἵ 1ΠῸ 
ὑπερουσιότης οἵ (ῃ6 ΗΙρΠπεβί αἰζαυνναγαϑ 
Ῥδοδῖηθ ἃ οαγάϊπαὶ ροϊηΐ νὴ {Π6 Νεο- 
Ρ]αἰοηίβίβ : 566 Ῥ]οιίπυβ ἂρ. ἈΡ.7 Ρ. 528, 
ΔΙ [ΟΣ οἴπεῖ τείδγεποθς ΗΠ ουμδπη [7 7γι(. 
τ. ἐδ τα. ὀογεἶ ΡΡ. 40 71. 84, 41 7272. 87, 
ΖΕ᾽]οΥ3 1 2. ΡΡ. 490 ἢϊ., ΕουΠ]έε Τα «“λείο- 
σοῤλέε αἱ  ίαΐοῦ 111 ῬΡ. 289, 201 7171.γ Δηἃ 
ΘΠΟΥΕΥ Ολίεαρο ϑἐμαῖζες ἐηι Οἱ. λΖ. τ Ρ. 
188 22. 1. [{ 15 ΒΙΡΏΪΥ σΠπατιδοίεγιβίο οὗ 
ῬΙαῖο 5 ΠΟ]6 αἰεἰἰπᾶάς ἐμαὶ μῈ ππα5 [Π68 
{τὰς Κεγβίοπα οὔ ἴῃς {9πἰνεσβε---ίῃ ες α1{1- 
τηαΐθ ἰουπίαϊπ ἔγοιὴ νῃϊο ἢ Ῥοΐῃ Κπον- 
Ιεάσρε δπα Εὐχίβδίεπος. ἤον---ἰη πὸ οοἹ]ά 
δα οοΟἸου 655. οηϊοϊοσῖοαὶ ΔΡϑίγδοίίοη, 
1|κε Βείηρ, θαΐ ἴῃ {παΐ ἴοσῦ ψ ῃΐοῃ πᾶσα 
ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει (1) 0»,. 
8. 253)--νἱΖ. τὸ ἀγαθόν. (ΟΙ. ῴαφα, 97 
ΟἿ ἀπά 566 αἷδὸ οὴ βοϑ}. ΤΕ οοῃοερ- 
ἐϊοπ ἰβ ρΡοδίϊοδὶ δῃηά γϑ]!ρίουβ μῸ 1655 ἴδῃ 
ῬΒΙΠΟΘοΟΡΒΐοαὶ, ἀπα τηδὺ 6 σομηραγθα ψ] ἢ 
Ταπίες “1, Απιοῦ οἢ8 τηπονε 1] 5016 ε "᾽ 
αἰίτε 6116 ̓  αμᾷ Ταμηυβοη᾿β ἡ ΕῸΪ 50 (ἢ6 
ὙΠ01]6 τουπα φαγί 15 Ἔνευν γαὺ Βουπά 
ὈΥ φοϊά οδμαίΐηβ ασουΐ {π86 ἴβοε οἵ οά,᾽ 85 
Ψ61 δ5 σι Αὐ᾽βίοι!εβ πρῶτον κινοῦν 
ἀκίνητον 77εἰ. Δ ἡ εἴ 4]. 

509 σ τι καὶ ὁ Τλαύκων κτλ. 
“ΟἼδαοο Ἐχοϊαϊπηθα, νευν σοπ σα! }ν, “5ανα 
ιι5 41], ννμαΐ 8ῃ δηγαζίηρ ἰγα πβοθπάθηοα "ἢ ἢ 
Τι ἰς (Ἰδυοοβ προθυμία ννϊοὶ 15. γελοῖον : 
866 δοό ἢ. ὑπερβολῆς ἰΞ ποῖ “Εχαρροτῖα- 
τἰοπ᾿ (Τοννεῖι), θαϊ γϑίθεβ ἴο ὑπερέχοντος : 
οἵ. ἀμήχανον κάλλος λέγεις δο90 Α. Αἃ 
ὑπερβολή ΜΏΪΟΝ ἰγαηβοθηαβ αχἰβίεποα ΤΑΥ͂ 
νν6 11 θὲ ςδ]]εα δαιμονία (“ Ξαρεγηδίαγαὶ,᾽ 
ἐγ ἰγδοα] οι ἢ). 

ι8 εἰ μή τι, ἀλλὰ κτλ. ϑιερμδηιβ 
Ρτοροββά ἄλλο ίοτ ἀλλά (45 ἴῃ 501 Ε), Ὀαῖ 
οἵ. 27ον. 86 εἰ μή τι οὖν, ἀλλὰ σμικρόν 
γέ μοι τῆς ἀρχῆς χάλασον. 

509 ο--511 Ε «ϑοιγαίές, αὐ Οἰακεοὶς 



509 ἢ] 
, 7 ΒΕ » 

τὴν περὶ τὸν ἥλιον ὁμοιότητα αὖ διεξιών, εἴ πῃ ἀπολείπεις. 
Ζ 3 Ψ 2 Ψ᾿ 

μὴν, εἶπον, συχνά γε ἀπολείπω. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς 63 

᾿Αλλὰ 
Μηδὲ σμικρὸν τοίνυν, ἔφη, παρα- 

“ ψ' -“ 

λίπῃς. Οἶμαι μέν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ πολύ" ὅμως δέ, ὅσα γ᾽ ἐν τῷ 
Ἁ 3 , παρόντι δυνατόν, ἑκὼν οὐκ ἀπολείψω. Μὴ γάρ, ἔφη. ! Νόησον 

“ ΄ Ν Δ 

τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὥσπερ λέγομεν, δύο αὐτὼ εἶναι, καὶ βασιλεύειν 
-“ Ἕ Ν 2 ς" ς “-“ “- 

τὸ μὲν νοητοῦ γένους τε καὶ τόπου, τὸ δ᾽ αὖ ὁρατοῦ, ἵνα μὴ οὐρανοῦ 
εὐπὼν δόξω σοι σοφίζεσθαι περὶ τὸ ὄνομα. ἀλλ᾽ οὖν ἔχεις ταῦτα 
διττὰ εἴδη, ὁρατόν, νοητόν; "ἔχω. Ὥσπερ τοίνυν γραμμὴν δίχα 
τετμημένην λαβὼν ἄνισα τμήματα πάλιν τέμνε ἑκάτερον τὸ τμῆμα 

24. οὐρανοῦ Ἐφ: οὐρανὸν Α. τὸ ΚΙ σφ: οἵη. Α. 27- 

γεχιεεσί, γοτῦ φγοκεθαῖς ο διχοτέγαῖ ἐδ 
οι Ἤα2 7076 γεν. Ζεέ μι ἑαῖε ἃ 
γι, ἀρὰ αἰἴυξας ἐξ ἐγιέο ἔπυο τεγισφιέαΐ 
2αγίδ, 0 γεῤγέδογεέ ἔλε οὐγεείς ο7 δέρἀξ 
αγιαὶ ἐλ6 οὐγεείς ο7, 7 ποκρλξ γεσΖοείζυείν. 
77 τὸῦῦὸ μεγέλθγ σμὀαϊυτας φαεᾷ ανγέ 171. ἐλε 
γαΐΐο ο7 1.6 ογίρεμαί  εοίϊογιδ, εὐ «ἤαΐ 
λαυνε γοτ7 σορηιεείς, γ6 27,65 622 271’, 1722 Ο7 167 
οΓ εἰδαγηδ55, (1) παρός απαὶ ἐΐε 1ΐξε, 
(2) “σο-εαἰθα γεαΐ ἐλίγιρς, (3) ἐλε οὐ7εείς 
97 ἐλαέ 1γείοἰφείζεαί ἡεοέλοαϊ το λίσλ αἰδεεογεαῖς 
7 »ογὲ αϑϑιε)ερίζογι5 ἐσ ὦ τογιεζστοῦα, 1ε5 271," 
σογδτδ ο οὐγεείς ας ἐνίας 7 ἐἐείγαΐζογες, 
(4) Ζλε οὐγεείς ὁ ἐλαέ 1γεἠεἰροίιεαί ἡτοίζοί, 
τυλῖῆεξ ἀδεργεαῖς 7,071: ἀσσιεηι έζονις ἴο (7 
τεγιαδοτεγεε ,γ5 27 2ηεῤίο, τυϊέλοτεξ γεακἔγιρ᾽ 
2ε58 97 ἀνὲν} “γιός ἰδ ίγαΐζογις τυλαΐδο- 
ἐυέγ,, αγιαἱ ἐλεγδα 767, ἀἰδδεθγαἶς ἔο ἃ εογεοῖμέ- 
σοη,., 174 {λίγα τεοίζογε γεῤγέσογές ἐδδ 
σὐγεοσίς ἐγευεείζραίεα! ὃν ἐλεὲ σο-εαἰρα " 41γἐ᾽ 
οὕ »ιαἰλεηιαΐζίεαί φεΐδγεος; ἐλε γοιεγέλ ἐς ἐλα 
52}6γ6 ὁ Ζιαϊρείήε. 7116 εογ7 ἐδ 2ογαἸ,ιρ' 
η16)1ἐαἰ σέαίές αγὸ σα σα ὧν δοεγαΐές εἰκασία, 
πίστις, διάνοια, ἀγα νόησις. Ζαελ οΥ ζάεεε 
25 εἰθαῦ 97. 51476 δχαςίγ 172 2γοῤογίζογε ας τίς 
οὐγοείς α76 ἔγ146. 

5809 ΡΠ ΤῊδ βίῃ οὔ [ῃη6 [1η6 
σοπίαϊηθ ρεῦπαρ5 τοῦς Ρ]αίοηϊς ἐεδοῃίησ 
ἴΠπᾶη ΔΠΩΥ Ῥάᾶββδασε οἵ βη.8] ἰδηρίῃ ἴῃ 
ΡΙαίο᾽ 5 νυ ηρθ, ἀηα 15. οἵ Ῥυ ΔΎ δπά 
[αηἀατηθηΐαὶ ᾿τηρουίαημοα ἴοσ (ἢ ἰηίοι- 
Ρτγείαϊξίοη οὔ ἢϊβθ Ρῃ]οβορῆγ. 1 Πᾶνε 
αἰδοιβθεα {Π6 ναγίουβ αἀΠΠΟῸ 165. 5 [ΠΘῪ 
ΟΟΟαΓ, ΡΑΤΕΥ ἴῃ [Π6 ποίεβ ἀπᾶ Ῥδυίν ἴῃ 
ἴη6 Αρρεπάϊσες ἴο (15 Βοοὶς. ΕῸΣ ἃ 
σοηβθοιείννα δχροβιτοη οὔ ἴῃ6 ψνΠΟ]8 
51 Π|}16 ἴῃ [5 σοηπαχίοη ὙνἹ ἢ Π6 ϑἰ μη 116 
οἵ 1πΠ6 αν 58ε6 Αρρ. 1 ἴο Βοοκ νἹῇ. 

809 "Ὁ 23 αὐτώ: (6. ὅϑιη ἀπά [Πε 
Ιᾶῴδα οἵ ἴῃς ἀοοά. 

24 ἵνα μὴ οὐρανοῦ κτλ. ““1 ἀο ποῖ 58 γ 

“οὗ Πβανβη,᾽ [εϑὲ γοι 5ῃου]ᾶ ᾿τηαρσίπο ἐπαΐ 
1 δ} εἰγτηοὶορ ϑίηρ οα {Π6 παιηθ.") ΤΗδ 
500 τ]ΡῊς νν6}] ΒΕ οα θα βασιλεὺς οὐρανοῦ. 
Βοοζαίεβ ῥγείθπᾶβ ἴο ανοϊᾷ (ῃε τοτά 
οὐρανός, εξ ὉΥ {Ππ5 εαπαίίησ τ ψΨΊῊ 
ὁρατὸν ([0Υ (ῃ6 οοπίχαδί νἱἢ νοητοῦ 
νου] βαρρεβδί {Παΐ οὐρανοῦ -- ὁρατοῦ) ἴτε 
5Βῃου]α ΡῈ δοουβεά οὐ ἀεδιίνίπο οὐρανός 
ἔγοτη ὁρᾶν, 45 σουίαίϊῃ οἱθνεῦ ρβορὶς ἀϊά 
ἴῃ ΡΙαίο᾽β {ἰπ|ὸ ((γαζ. 3906 ΒΚ. ὙΤῊδ βδπὶὸ 
ἀεγναίίοη 15 σίνεη ὈΥ ῬΏΪΟ 704. ἐδ 
γέ). οὐδέ, 10). ἘῸΥ σοφίζεσθαι ἴῃ {Π15 
5658 οἵ. σοφία ἴῃ (γαέ. 306 ο, Ὁ. Ἐ. 8. 
ὙΠομίρβου (2 γοεέδαϊγιρε ο7 ἐΐάε Οαηιό. 
λα δὸς. ᾿888 Ρ. 14) ἴαϊκαεβ σοφίζεσθαι 
ΒΙΠΊΡῚῪ 85 “Ῥιπ᾿ δηά τ] η}κ5 {Ππαΐ (ἢ ρὰῃ 
ἰ5. θείνγβεη νοῦ (ϑιισσοϑίεα ἴῃ νοητοῦ ἀὈονΕ) 
δηα οὐρα-νοῦ, φαοιίηρ ἀπ᾽ ὄνου πεσεῖν, απ 
ἴῃ6 «ἀπεοάοία ἴῃ Τὴ. ἵν. 11 118, Ι 3: οἵ. 
4150 Ἰβοοιαίεβ “2οῤλέθ. 2)γ. 8 εἀ. Β]45ς. 
Βαΐ 50} ἃ Ῥὰῃ 15 Ὀοίῃ [ατ-[οἰοῃμθα ἀπά 
ΡΟΪΠέ]655, ἀπ ἰπ νἱενν οὔ ἴῃ ραββϑασθ 
τοίη ἴῃ68. Ογαξνάμς ἴῃθτθ 5ῃουᾷ 6 πὸ 
ἀουθε ἰῃαΐὶ Ρ]αίο »η07γ6 το 15. ΤΏΘΊΕΙῪ 
βοοπηρ αἵ ἃ νγε]]-ποννη ΟΠ ΘΠ ρΟΓΆΤῪ 
Θἰγιηοϊοσυ. Τῆς τεαάϊηρ οὐρανόν---566 
ΤΥ. 71.-Ο ἃ Ὀ6 ἰαία] ἴο ὙΠοπιρβοη 8 
τῃξοῦγ, Ὀκὲ οὐρανοῦ (νν ῃ]οἢ πηοβὶ Μ55 γβαδ) 
ἰ5. Πού6 Ροϊηϊβα δηᾶ ἰάϊοπηαίϊο, απὰ Ρει- 
ΠδΡ5 τὶσῃϊ, [πουρὴ (ῃ6 δοοιιβαίϊνα ἰ5 ποί 
᾿η 6 θη51}0 168. 

27 ἄνισα. Τὶ ἀρρθαῦϑ ἴτοῦὶ {πῸ ϑ.Πο- 
Ἰαϑὲ (πΠαΐ ὄνθὴ δποίθηὶ οὐἱεῖοα ἀδραϊθα 
γγΠΘΙ μον ἄνισα οὐ ἴσα (εἰς ἴσα “) 5Βου]α 
ὈῈ τεδᾶ. Ῥγοοὶυβ (7: 2 αί. γδριι 1 
Ρ- 288 ΙΚτ0}}} δαπὰ (ἢ δυΐπμον οἵ (πὸ 
(τὰ Ομαςοί. ἢίαξ. ἴὰ Ῥ]αΐασοῃ (τοοῖ Ο 
[6 τεαὰ ἄνισα: ἴσα ἀρρδᾶτῖβ ἴῃ ἃ ρταιη- 
τηαγίαη οἰΐθ ὈΥ 5.4] αῖιτὰ του ΜΊΠ]Ποὶ- 
50ὴ ““πδεά. ΟἿ. 1 Ὁ. τος. ΤῊΣ ἀϊδραΐε 
5111 γεῖρηβ, 5:14]] αι ἀπα βοπῖθ οἴ μοῖβ 

20 
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ΓΝ ΘΗΝ 5. ΠΝ πεῖ. Ὁ ͵ ΄ »ὐν, ΚᾺἋ . 

ανᾶᾷ τὸν αὐτὸν λόγον, πῶ ΠΕΣ ΟΝ ορώωμεένου γένους και το του νοου- 

μὰ Ἃ » Ἢ Ν 3 ,ὔ δι 2. 5 Ν -“ 

μένου, καί σοι ἔσται σαφηνείᾳ καὶ ἀσαφείᾳ πρὸς ἄλληλα ἐν μὲν τῷ 

ς ΄ δ - ΄ 

30 ὁρωμένῳ τὸ μὲν ἕτερον τμῆμα Ι εἰκόνες. λέγω δὲ τὰς εἰκόνας ἘΪ 
-“ Ἂ Ν 7 Μ, Ν ξ) - Ὁ“ γι ἊΝ; 

πρῶτον μὲν | τὰς σκιάς, ἔπειτα τῶ ἐν τοὺς ὕδασι φαντάσματα καὶ 510 

2 - “ ΄ὔ Ων Ἂ Ν Ν ΄ Ν - Ν 

ἐν τοις ὁσα πυκνὰ τέ Και λεία καὶ φανὰ ξυνέστηκεν, καὶ παν Τὸ 

“ -“ »ὴ “ 

τοιοῦτον, εἰ κατανοεῖς. ᾿Αλλὰ κατανοῶ. Τὸ τοίνυν ἕτερον τίθει ᾧ 
- » ΄ Ν Ἔ [ο " ᾿Ν [ο Χ Ν Ν Ν 

τοῦτο ἔοικεν, τά τε περὶ ἡμᾶς ζῷα καὶ πᾶν τὸ φυτευτὸν καὶ τὸ 

τι ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ΄Ππτπ--Ἕ-  ----------ο΄-----.--- 

Ῥτείουτησ ἴσα, οἰΠθγβ, β 10} 85 ΕἸΟΠίοσ 

(21. “αλγό. 1867 Ῥ. 1τ45) δῃὰ ΤΟυτ Δ ]6ΥΓ 

(4 πἴρίλ. Ῥ. 80) ἀν᾽ ἴσα, οἴποϑῖβ ὄνεὴ ἂν 

ἴσα (ννἩΪΟἩ 15 σουίαϊηγ ποί ατρεῖ,, τπουρ ἢ 

[ουπᾶ ἴπ ἃ ἴδυν ἰηίθυϊοσ Μ58); Ὀαΐ {Ποῖ 

5Ποα]4 θὲ πὸ αιδϑίίοη ἴπαὶ ῬΙαῖο τοῖς 

ἄνισα. 1 ἴμε ᾿ἴηα 15 Ῥίββοϊεα, 411 ἴοατ 

βεριηθηΐβ 16 Ἔα], ἀηα ἴῃς εἰδρογαΐε 

Ῥιοροσίίοηβ ἄγαν ἴῃ 510 Α, 511) 1 

534.Α Τερυθβθηΐ ΠῸ ΘΟυΓ ΒΡΟ ΠΡ τα] αἰϊοιβ5 

δεύνεθη {π6 ἀἸδγεμί βερτηθπίβ οἵ {πε 1ἴπ6. 

ΤΠΕ ἱπεαμα!γ, 85 ΘΟμΠθιάου ἀπ Βἴειη- 

Βατὲ ροϊπί ουΐ, 15 ἱπίεηάεα ἴο τεργεβεηΐ 

1π6 ἀϊδδιεποες ἴῃ σαφήνεια οΥ ἀλήθεια 

Ῥεΐννθεη [πε δοξαστόν (οΥ ὁρατόν) ἀπα {Π68 

γνωστόν (οΥ νοητόν) : εἴ, σαφηνείᾳ καὶ 

ἀσαφείᾳ Ὀεῖονν ἀπᾷ 510 Α. (50 αἴ50 

Βεηβοη ἴῃ Νει 65 μ1ρ᾽5. Ζ2εεί. απᾶ Δ᾽672. 

1 Ρ. 2397:.). ΕῸΓ [Π15 τβάβοῃ ἴΠ6 νοητόν 

ὁῃου ἃ δὲ τερτεϑθηίεα ὈΥ ἃ Ἰὀπρευ 566- 

τηθηΐ. ΟἸμοῖβ αϑϑίρῃ [Π6 ἸδΥρῈΥ Ραῖΐ ἴο 

{πε ὁρατόν, αἃ5 Ὀεΐησ πε τερίοῃ οἵ τὰ 

πολλά (ΡΙαίατοῃ 1.6. ἀπά Ἐδρίμαβ ἴῃ ἢ15 

αἰτίου οἵ Βοοῖς ντ), νὰ 1Π6 Ἰεπρίῃ οὗ 

πὸ ὕννο τηαΐῃ βοστηθηΐβ 5804 [Ὁ]]ονν [Π6 

ΡΥΪπιατῪ δπα {πάατηςηίαὶ Ῥτποῖρὶς οὗ 

ῬΙαϊο5 οἰαβοιοαϊΐοη. ὍΠῸ τεϊεναηΐ οοη- 

οἰἀοταίίοη ἰ5 ποῖ αἵ ργεβθπέ ταῦ] 1 Ρ]1Οἱ 

φεγσς αὐἰΐγ, Ὀαΐ ἀϊῆετεμί ἀερυθα5 οἵ 

οἰδαῦπθϑα ἀπα (τα. ἘΒεοϊκ μηδ’ 5 Θχοϊβίοῃ 

οἱ ἄνισα τμήματα (γιτεηὲ ἢ} ἰαίο αγέεγαείογ- 

κι) ἑάδας σἰαίπμογίέ Ρ. 38) πιθεαϑ πο τϑίπἴᾶ- 

τοη. 866 αἷβὸ ποχί μοί. 
27 πάλιν τέμνε κτλ. 566 ΕἼΡΌΓΘΊῚ οα 

Ῥ. 65: 

40). »ο"πάΆ: 08, 

αηα ΟΕ: ἘΒ΄: 3:1 .: 8: 

Τὶ [Ὁ]Π]ονγ5 (1) {μαι 42:6 :. (8 : 58, 

(2) ἴτας ΦΟΞΟΕ; ἴον 

2 ς ΠΣ ΟΞ ΜΟΡΊΝΣ 

ἜΡ Ὁ τ ΟΕΈΕΒ ΟΞ ΒΡ 

ς ον πῶ ΟΣ ἐξ ος ὡ 
1.6. 8 Ξ 46' -Π9}..- Στ 

ΘΙ] ΑΥΥ 

26. ἋΒ 
ΠΣ: 25) 

460. (8 
Βαϊ ΠΕ ΤΣ: Πᾶ5 Ὀδεῃ ρτονβαὰ δα] ἴο 

(ΘῈΣ 

ἴα ἐφογ 0.5 
ἘΣ ΟΙΞΞ 45 . 

“ ΦΟΞΕΟΕ. 

(ΤΙ Ϊβ5 Ιαϑὲ βαυδ! εν τττθοὸ ᾺΥ 45 ἴξ ροεβ---ἰβ 
ἃ. 5!ἴρσῃξ Γπουρἢ ἀπανοϊ 4016 ἀεΐεοϊ ἴῃ {Π6 
11η6, ἴογ 296 5 ποῖ εα08] ἴο (ΟΖ ἴῃ ροϊπὲ 
οὗ οἰβδαγηθθθ. 866 ἰαϑί ποθ). Νεῖίπευ οὗ 
ἴπ6586 ἰπίβγθβῃοθθ 18 ἘΧΡΥΈΒΘΙΥ ἄγανη ὈΥ͂ 
ῬΙαῖο Ὠἰτηβεὶῖ; Ῥαὰΐ 6 ἀρρεᾶαῖβ ἴο τῆᾶκα 
586 οἵ [86 ἢτβί ἴῃ 532 Α ἢ. 

29 καί σοι ἔσται κτλ.: “«πᾶ νΠΕη 
οΪαβϑι Πα δοοογάϊηρ ἴο {Πεὶγ γα] αν οἰθαῦ- 
Π655 ἀπ ορβουτίγ, {Π6 αἸἤδγεηΐ βερτηεπίβ 
Ὑ11 ταρσεβεηῖ---ῖη ἴπΠ6 νἱβὶ 0 ]6. ΒΡ ΕΓ, 
βεστηδηΐ 1, [πιαρσεβ᾽ εἴο. ὍΤὴΘ ἀαίϊνα5, 
1κ6 ἀληθείᾳ ἴῃ 510, αἵ οδυϑβαὶ, δηᾶ 
βίαϊβ {π6Ὸ6ὶ Ρυποῖρὶα οὐ ννμϊοῃ {π6 δηεῖτα 
ο]αβϑι δοαϊίοη (οἵ νοητά δ5 ΨῈ}1 45 ὁρατά) 
τοςῖ5. ἍΝ ἐν μὲν τῷ ὁρωμένῳ ϑοοταίεϑ5 
Ῥεσίηβ ἴο ἀδβουῖρε {πε οοπίθηίβ οὔ {ῃε 
ῬΑΙΓΙΟΌΪαΥ βερτηθηίβθ, ΤῊΪ5 15 ἱηἰεσγαρίεα 
ῬΥ {πε ἀεπηϊτίοη οἵ εἰκόνες, ἀῃᾷ τεβυτηςά, 
ἴῃ ἃ αἰεγεπί ἔοστη, αἱ τὸ τοίνυν ἕτερον ἴῃ 
510 Α. μέν Ὀεΐοτε τῷ ὁρωμένῳ οσοῃίγαδβίβ 
ψ ἢ σκόπει δὴ αὖ ἴῃ Β, πηι ἢ 45 τὸ τοίνυν 
ἕτερον ὈδΙαποε5 (Π6 ϑβεοοπα μέν, Οπ 
σαφηνείᾳ 566. ὈΕΙον 511 Ο 72. 
ΒΊΟΑ 5 ὅσα πυκνὰ κτλ, (Οἱ. 772»:. 

46 ΑΗ, πυκνά )( μανά 15 " οἵ οΙοξα τδχίαγα,᾽ 
“ο]οβα σταϊηβα ̓  (Ὁ. δπὰ Ν.), ποῖ Ἔχ ῖ]ν 
ὁ 907114 ̓  (α5 Γονγείῃ). 

πᾶν τὸ τοιοῦτον. ΑἸΓΠΟῸΡῊ {π6 Ρτο- 
ἀαποίίομ5. οὐἨ ἱπιηϊίαιίνε τὶ δῃα τπ6 |ἰκῈ 

τουδὶ Ὀς ΠεΙά το Ῥεϊοηρ᾽ ἴο {Π15 σαί ΘΟΓΥΥ͂ 

(566 Αρρ. 1 ἴο Βοοῖὶς ν 1), ἴπεύα 15 ποι ϊηρ᾽ 

ἴο 5μενν [παΐ Ῥ]αΐο νγαβ [ῃϊπκίηρ οἵ 1μεπὶ 
θη Πα ντοίθ [Π15 βθβηΐθηοθ. 

3. ᾧ τοῦτο ἔοικεν : “ΠΕγΘΟΥ [Π]5 ἴ5 
8 ἱπιαρθ.᾽ ἔοικεν σΟΥΓΟΘΡΟΠα5 ἴο εἰκόνας 
Όονα. 



510 ΑἹ ΠΟΛΙΠΕΙΛΕ 5 δς 

ὁρατά εἴυο δοξαστά Ι νοητά 

εἰκόνες ζῷα εἰσ. 7ιοὐυον νοητά ΗἰσΉΟΥ νοητά 

Α Ό [9 ΕΙ Β 

ΕἘ1α. 5. ΤῊΕΞ [{1ΝῈ- 
ἀκ 

ΕἸα. ἴ. Τὸ τ ϑΤΚΑΤΕ ΤῊ ΟΑΥΕ.- 

4. ὁδὸύς. 

σὰ. τειχίον. 

αὖ. ον οἱ Ῥυιβοηθῖβ. 

εἰ. ΜΝαΑΙΙ οα νος ἴμ6 ϑπαάοννβ ἀγα {ΠΥΟΥΤΏ, 

Ἃ ΡΤ 5 
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Ν “ 

σκευαστὸν ὅλον γενος. 

[5810 ἃ 

Τίθημι, ἔφη. Ἦ καὶ ἐθέλοις ἂν αὐτὸ 
3 ΝΡ ΄ Ν ΄ὔ ς ΝΕ Ν 

φάναι, ἦν δ᾽ ἐγώ, διῃρῆσθαι ἀληθείᾳ τε καὶ μή, ὡς τὸ δοξαστὸν 
᾿ ᾿ , [ Ν ε θὲ Ν Ἂν - ς 70 Ξ ἐπ τ Ε] πρὸς τὸ γνωστόν, οὕτω τὸ ὁμοιωθὲν πρὸς τὸ ᾧ ὡμοιώθη; γωγ᾽, 

ΙΧ Ν ΄ πι ὃ) Ω Ν Ν [ο “ Ν Ὁ Α͂ 
ἔφη, καὶ μάλα. Σκόπει δὴ αὖ καὶ τὴν τοῦ νοητοῦ τομὴν ἣ τμητέον. 

- - - “-“ -“ ἧς 4 

Πῇ; Ἧι τὸ μὲν αὐτοῦ τοῖς τότε μιμηθεῖσιν ὡς εἰκόσιν χρωμένη 
- ΕἸ οΝ Ψ 

ψυχὴ ζητεῖν ἀναγκάζεται ἐξ ὑποθέσεων οὐκ ἐπ᾽ ἀρχὴν πορευομένη, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τελευτήν, τὸ δ᾽ αὖ ἕτερον ἐπ᾿ ἀρχὴν ἀνυπόθετον ἐξ ὑποθέ- 

11. ἕτερον Αβί: ἕτερον τὸ σοαά. 

5 αὐτό: ν]Ζ. τὸ ὁρώμενον, ΜὙΊΓ ταΐδυ- 
Ἔῆςε ἴο ἐν μὲν τῷ ὁρωμένῳ ἀΌονϑα. 

6 ὡς τὸ δοξαστὸν κτλ. 1.6. 
ἌΙΘ: ΠΣ Ὁ ΒΣ 

ἩΠΠοτίο 6 μᾶ5 ποΐ Ῥβεβη οδἹ]θᾶ δοξα- 
στόν, ΟἿΪΥ ὁρατόν. ΤΠ Πανν (ουτ ΠΟ] ΟΟῪ 
ΔΡΡΕδΙ5 ἀραΐη ἴῃ 511: Ὁ (δόξης) ἀη ΥἹΙ 
Ἐ5234 Ἂ: 5εὲ86 4150 ὉΠ. ΨΙΙ ΕἸ ᾿, 525 Ὁ: 
δοξαστόν ἰ5 οὗ σουτθε ἃ ψ]δυ ἴθιτη [ῃδῃ 
ὁρατόν, (ΟΥ̓ 1ΐ ᾿πο]α 465 [Π6 απίϊγε ἀουηδίη 
οἵ τὰ πολλά, ὈγΥ ννΠαΐενευ 56η58 Οὐ δου ἐν 
ΔΡΡΥεμΘπάβα (ν᾽ 479 Ὁ [{). δόξα 15, ἴῃ 
ἕδοΐϊ, {Π6 ᾿πι6]] βοΐ 4] βίαΐα οὗ [Π6 ογά! ΠΑΥΥ 
ἀποαποαίεα παη. ὋΤΓῊ15 Γατ ΠΟΥ βρεοῖϊῇοα- 
ἰϊοη οὗ “40 15 οὗ πο 51|8}} ᾿τηρογίδῃοθ ἔοσ 
1ῃ6 υπῃάεγβίαηαϊησ οὗ [Π6 ϑἰτη1]ε5 οἵ {Π6 
Τ1η6 δῃηᾶ ὕανε: 5866 ΝἿ 514 4, 517 Α 2272. 
Δα ΑΡρΡ. 1 ἴο Βοοῖ ν1. 
8108 οὁ ἢ κτὰ. ΜῈ ἣ οἴ. 7 εαοί. 

172 Ὁ. τὸ μέν 15 (Ζ. 
τοῖς τότε μιμηθεῖσιν: 1.6. (ῇς οὔ- 

1εοῖβ γαργεβθηίϊεα ὈγῪ (20, ψ μῖο πγετα 
“Ἰτηϊαίεα ᾿ ΟΥὙ φορΙΕα ἴῃ 4.2. ὙΠαν νοεῖς 
ΟΥσΊη 815 ἔπ 6 πη, Ὅας αύα ΟἿΪΥ ἱπλᾶσθβ ΠΟΥ : 
[815 15 {ῃ6 ἔογοβ οὗ {Π6 οο]]οσδίϊοῃ μιμη- 
θεῖσιν----οἰκόσι. (ΟἿ. 510 Ἑ ἃ πλάττουσίν τε 
καὶ γράφουσιν, ὧν καὶ σκιαὶ καὶ ἐν ὕδασιν 
εἰκόνες εἰσί, τούτοις μὲν ὡς εἰκόσιν αὖ 
χρώμενοι, 511 Α εἰκόσι δὲ χρωμένην αὐτοῖς 
τοῖς ὑπὸ τῶν κάτω ἀπεικασθεῖσι, ἀπ ἴοΥ 
[Π6 τηραηΐϊηρ οὗ μιμηθεῖσιν Χ 5004 τό τε 
μιμηθησόμενον καὶ τὸ εἴδωλον ἀηα ἤΖατυς 
668 Β. 1 Πᾶνε τεβίογβα ἰῃβ τϑδάϊηρ οὗ 
Α, μιμηθεῖσιν, ἢ ὙΠΟ η Ῥτόοοϊας. (72 
ιΙαΐ. γεηι. 1 Ρ. 201 ΚΥΟΙ]]) α͵5ὸ ἀρυξεϑ. 
τμηθεῖσιν, νΥΪΟἢ ΔΡΡΘαῖβ ἴο ΡῈ δἀορίβά 
Ὁ 811] οἴεὺ εαϊίοιβ, οοσαῖθ ἴῃ 411 (Π8 
Δνα 1] Ὁ ]ς Μ85 δχοθρί ἃ. Βαΐ τοῖς τότε 
τμηθεῖσι ου]α πος 4322 δ5 νεῖ] ἂς 
“2ὍὌΟ, αὐτὰ τῃ8 Π]αβίγαιίοηβ οταρ] ογεά ἱπ 
[168 1πίδυϊου νοητόν αὐτὰ ἄταννῃ 5016} το πὶ 
.,ἴὌΟ, 85 15 ρτονβᾶ ᾿γ 510 Ε (οἰϊβα δθονε), 
85 »0Ὲ}} ἂ5 Ὀγ 1Π6 δοίιι8] ἐδοίβ οὗ (Π6 οδββ. 
ὙΠΕ 5016 οδ]εβοίίοη ἴο μιμηθεῖσι 15 ἴῃαι [Π6 
ὙγΟΙα 15 σΈΠΕΓΑΙ]Υ τπιϑεα ΟΗΪΥ οἱ ““αὐιϊποίοβα 

᾿πγϊξαίϊο᾽ (ΘοΠ ποθ᾽ ον) : γεΐ ἴῃ 20]. 203 Ε., 
207 Ὁ, Φλϊ|. 406 ἀπά Αὐἱϑί. 7:52. 4. τι 
8. 502Ρ 9 {Π6." ᾿Ἰτηϊαιο’ σαη Παγάϊγ ΡῈ 
οΔ]16 4 “Αὐἤοϊοβα.᾽ 511 Α 566 1Ὲ8 ἴο τὴ 
Βα ΠΠοϊθηΐ Ὀγ 1561 το ῥζονε {παΐ Α 15 τίρμι. 
ΘΟΠΉΘΙ΄6Υ (“4 (12. Ῥ. 51) γείδιβ ἴο ἃ α15- 
βϑυίαίοη ὈΥ Μοιημηβθη μα Ὀ]]5Π6α ἴῃ 1842 
85 ἰδἰκίησ {ΠῈ νῖϑνν παῖε δαἀνοοαίεά. 

το ἐξ ὑποθέσεων. ὑπόθεσις 15 σοΟΥΥΘΟΙΪΥ͂ 
ἀοῇποά ἴῃ {πε ΡΙαἰοηΐς ὅροι (415 Β) 45 ἀρχὴ 
ἀναπόδεικτος, 8ι 5ἰαγησ-Ροῖης ννΠο ἢ 15 
ποῖ ἀεδηγοηβίγαίθα, θὰΐ ἰαἸκθη [ου σταπηίεά, 
Δδϑ 661, Ροβία]αῖθα, ὍΤῆα ἁυ Ππηθιἰοἴδῃ, 
ΤΟΥ ἜχϑιΏρ]6, ὑποτίθεται πε οαά, [Π6 Ἔνβῃ, 
εἴς., 1.6. ἀϑϑιηθθ ἰπαὶ Πἰς ἀβῆπηιίοη οὗ 
οαά, δνεῃ, εἴς. 15 οογίεοΐί, δηά ἄγαν β 
σοπμο]ϑίοης ἴτοιη ἢϊ5 ὑπόθεσις οἵ ἴῃς οαᾷ, 
[Π6 Ὄνβϑῆ, εἴς. ὈΥ͂ ᾿ηθδηβ οἵ δχο ιβίνεὶν 
ἀδάποίινε τεαβοηϊηρ: οἵ. Η. Βιάσντοῖς ἴῃ 
 “ἤ. τι Ῥ- τοο. Τῇ σὲ αἰξαοῖς Π5 
ὑπόθεσις, ἃ5 Ἰλιοίΐδη [Ὁ δχαιρὶα ἄοθ5 
(᾿εγηιοί. 74, ηποίεα Ὀγ ΘΑ ΠΡαιτη), μα 
Τηιϑί, φῶ ΑΥἹΠυηθι!οῖαη, γον ἀρ {πῸ 
ΒΡΟΠΡΘ, ἴου ἰῃς ὑποθέσεις οἵ [6 ᾿ΠΕΕΥΪΟΥ 
νοητόν σἂν Ὀ6 ἀεπιοηδβίτζαίε ἃ (οΥΓ ονεῖ- 
[Πγοννη) ΟὨΪΥ ὈΥ ΠΙα]θοίϊο. ΟἿ, σεπουαῦν 
2 εμ. 86 πὶ Η. ϑομηθίαθυ τηᾶὺ θὲ τὶρῃὶ 
ἴῃ ϑβαρροβίησ (παί Αὐϊβίοι ας μαά (πῃ 
ῬΙΘβθηΐ ραββαρα ἴῃ νἱθνν γε Πα ψτοία 
εὖ γὰρ καὶ Πλάτων ἠπόρει τοῦτο καὶ 
ἐζήτει, πότερον ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἢ ἐπὶ 
τὰς ἀρχάς ἐστιν ἡ ὁδός, ὥσπερ ἐν τῷ 
σταδίῳ ἀπὸ τῶν ἀθλοθετῶν ἐπὶ τὸ πέρας 
ἣ ἀνάπαλιν (ξέλ. Μζκ. 1 2. τορ58ὲ 32), 
{ΠοῸρΡῊ 1Ὁ 15 ρεύπαρβ Ῥείέου (ἢ ΖΕ]]ογά 
111, Ρ. 587 71. 2) ἴο Βρροβε {παΐ 8 ἴ5 
ΔΠπἀϊηρ ἴο Ῥ]αἰο᾽β οὐ] ἰπϑίγιοίίοπ. 

11 τὸ δ᾽ αὖ ἕτερον κτλ, τὸ ἕτερον 5 
4.8. ὝΠαε ἁυίίοὶβ δἴϊεσ ἕτερον (566 ε7. 21.) 
βίαι ς βϑ] οοπάθιηπθα, δἰ ΠουρῊ 15 ἴπ- 
ἰγιβίοη ἴα αἰ ῆου]ς ἴο ἐχρίαῖη. ὅ, ΒΟ Β 
ΘΟΒΠΘΙΔΕΥ ΡΙΌΡΟβαβ, ἰδ αἷϑο ἀϊβίου, 
{που ἰπ ΠδΙΠΟΠΥ νι ΕἸοΙπιι5 (α] Ἔγατα 
νεῖο, αιοα δχοορΊίαϊς Δηϊπηι15), ἰοΥ [ῃ6 νου 
οὗ (86 ταϊαΐξίνε οἰδυβα οἂῃ ΠαΥΪΥ θ6 οτηϊῖ- 

Β 



5106] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς 67 
» κ᾿ "-- ᾽ - ΞΕ 3 » Μ 3 ΓΕ. 

σεως ἰοῦσα καὶ ἄνευ ὧνπερ ἐκεῖνο εἰκόνων αὐτοῖς εἴδεσι δι’ αὐτῶν 
τὴν μέθοδον ποιουμένη. ας. .4. ΧΡ “Ὁ “ 

Ταῦτ᾽, ἔφη, ἃ λέγεις, οὐχ ἱκανῶς ἔμαθον. 

᾿Αλλ᾽ αὖθις, ἦν δ᾽ ἐγώ" ῥᾷον ' γὰρ τούτων προειρημένων μαθήσει. 

ἰε4. λόγῳ, οὔσξ Ῥτοροββεά Ὀγ Ηευηδηη, 
Πιὰ5 ποίῃηρ ἴῃ 115 ἴανοισ, ζητεῖ τητιβὶ Ὀ8 
ΒΙΡΡΙΠΘα ἴο σοόνετῃ τὸ ἕτερον. 

ἀρχὴν ἀνυπόθετον. Τὴ ΟἿΪΥ ἀρχὴ 
ἀνυπόθετος 15 ἴῃΠ6 [ἀεὰ οἵ (ῃς ἀοοά: 
οὗ, ΝΙ 5524Α{. Τοναγάβ (μ15 π6 Τ ῖ6- 
Ἰεοί!οἴατι ἰγανθὶβ, βίαγίίησ το ὑποθέ- 
σεις. Ἐδξ τῇδὺ Ὀερίῃ, [ῸΥ δχϑιηρ]θ, ὈΥ͂ 
“ϑϑασηῖηρ ̓  (Π6 “]ι5{.5 ΤΙ 510ῃ ἃ οδᾶβα 
ἢς δϑϑιτηθβ ηδὲ ἢἰ5 ἀςδβηϊοη οἵ “75 
15 οοτγϑοί, 1.6, ΟΟΥ̓ΓΘΘΡΟΠ 5 ἜΧΔΟΙ]Υ ἴο [Π6 
Τ4εα οὗ “75ι. Βαΐ ψπεγεαβ {πε ἁυὶἢ- 
τηθίϊοΐδῃ ἰγεαῖβ Π15 ὑπόθεσις ἃ5 81. υ] {ἰτηαΐα 
γαῖ, δηα ρτοοεβάβ ἀδθάποί νειν ἴὸ 8 
ΠΟΠΟΙ5ΊΟΠ, τ] ἸκἸηρ᾽ 586 ΟὗἩ 56 5106 ᾿τηᾶθῈ5 
ῬΥ νγὰὺ οἵ 1Πυ5ἰταίίοη, {π6 αἰ] α] οἰἸοϊαῃ 
ἰτεαΐβ ἢἰβ Πυροίμαϑῖὶβ ἃ5 ῬΌΧΕΙΥ Ρῥτο- 
ψΙβΊΟη8], ἰδβίϊηρ, γανιβίησ, σα]θοίηρ (1 
533 Ο 2.}, πᾷ τχεοοηβίγιοιίησ, μά 
ΘΥΔά 411 ἀϑοθπάϊησ βίερ ὈΥ βίερ ἴο {π6 
ἢγδὲ ΡΠ ΠΟΙΡΙῈ οὗ 8}}] (τὴν τοῦ παντὸς ἀρ- 
χήν), νι Ππουΐ διηρ]ουίησ ΔΠΥ͂ 56 Π5106 
ΟὈ]εοίβ. ἴο 1Ππϑίγαία Π15 γθαϑοηΐησ, ὙΠῈ 
ΟΠ6 σῖνεβ Π0 δοοοιηΐ οἵ 15 ὑπόθεσις (οὐ- 
δένα λόγον---φ(ανερῶν ἴπ Ο Ὀεΐον) ; [8 
Οἰπου ποῖ ΟὔΪΚ ἄοεβ, Ὀὺΐ τηπϑί 40 50, 51 
Ῥδοδυβε Πα Ζ» ἃ ἀἸ δ] οιΙοἴδῃ : οἷς ΝΙΙ 533 ΟΠ, 
Ἠδε οοηπεοίβ ἢΪ5 ὑποθέσεις ΥΊ 1 ΟΠ 5, 5Ὁ- 
ΒΠΊΪη σ᾽ [ΠΘῚ ἘΠΑ͂ΘΥ ΠΙΡΉΘΥ Δη6 γεΐ Πρ οΥ 
-Ιεϊευ. δηα {τιοι---ὑὁποθέσεις, ἘΠῚ] «αἱ 
1αϑὶ 6 μα5 ἰγανειβεᾶ {ῃ6 ψγΠ0]6 σγερίοηῃ 
οὗ νοητά. ϑυςῇ οἵ Π15 ὑποθέσεις 85 501- 
νῖνε ν}}}} 6 ᾿τηρτονβα δὲ βοῇ βίασε ἴῃ 
ἴῃς αϑοθηΐ, δῃηᾶ ἤμπδ]γ, 45 5Οοὴ δ5 {Π6 
Τάεα οἵ (οοά 15 τεδοῃεά, 411} 5 βυισνινίηρ 
ὑποθέσεις νΥ11}1} Δοίι4}} 7 πᾶνε ὈθθοοπΊα Ρεῖ- 
ἔεοϊ σοππίεγραγίβ οἵ {πΠ6 Τἄθα5 γῇ] οἢ {ΠΥ 
ἢανγα ΒΙ[Πογίο Ῥθ θη ΟἾΪ]Ὺ ἀαϑϑφέγιεαῖ ἴο τα- 
Ῥιθβαηῖ. [Ι͂η [Π6 τηθδηςπι8 [η6 ἀρχὴ τοῦ 
παντός, ΜΈΏΪΟΠ Ρ]αΐο ΒΙπη561 ἀθϑουρεάᾶ 
ἀορτηδίϊοα!ν δι᾽ εἰκόνος ἴῃ 507 Α---500 Ο, 
ὙΠ Πᾶνα οβαβεᾶ ἴο 6. ἃ πιεῖα ὑπό- 
θεσις : ἴὰ νν1}} Πᾶνα Ὀθοοτηε, ἴῃ {πΠ6 {1165 ὲ 
56η56 οὗ [Π6 ἴεγπη, δὴ ἀρχὴ ἀνυπόθετος: 
ἴου {Π6 ΠΙρῃοϑι τπὴρ οἵ ἴῃς Ιαάάθυ 15 ποὲ 
ΤΟΔΟΠΘΩ͂ πΠ11}] {Π6 δηίγα ἀοπιαΐϊη οὗ [Π6 
Καονναῦ]α πα θθθη οχμαιβίθα, πᾶ 5ἤθνγη 
ἴο ὍΘ {Π6 δχργαββϑίοη οἵ (ῃβ ἅς οἵ αοοά, 
ῬΙ]Ιαίοβ ἰᾶ64]---ἶἰξ 15 πὸ τηογε---ἶθ ἃ οοτη- 
ῬτΕΠθηβῖνα πα ΡυγοΙν Ἰη6]] οί] νἱαθνῦ 
οἱ [πε ἰοία!ν οἵ νοητά, ἴῃ ψΏΪΟΝ ΘΥΘΥΥ 
ἀεραγίπιθπί 15 βθθὴ ἴῃ 15 σοπποχίοη ψ ἢ 
ΘΥΕΓΥ Οἴου, δηᾶ 81] ἴῃ {πο ῖγ ἀδερεηάθποα 
οἡ ἴδε ἀοοᾶ, νη ϊοἢ ἰ5 ἴῃ ᾿ἴ56 1 ἀνυπό- 

θετος πα ὑπερούσιος---ἀνυπόθετος Ὀδοαιι56 
ΒΙΡΠΕΓ πὴ 411] ὑποθέσεις ἀπᾷ [561 
Ῥτονβά ὈΥ δὴ εχῃϑιβίνε βογαςηγ οἵ 84]] 
νοητά, ὑπερούσιος Ὀξοαᾶιιθε ΠΙρΠΟΓ {Πδη, 
δΔηα {ῃ6 οαιι86 οὗ, 81] αχἰβίεσποα. 866 α50 
ΟἿ 511 Β δῃηᾷᾶ {Π6 Αρρεπαϊχ ἰο Βοοῖς ν1 
Οήι δίαίο᾽ς 2) 1αλοείϊε, ἰοσοῖ μου τυ Π ἢ [6ο]κ- 
50η 7. οΓ Ζῇ. Χ ῬΡ. 145 ἢ, ψμεγα (Π6 
αἰβιϊποίῖν 8 Ῥ ΘΟ] ]ΑΥ 165 οὐ Πα ἔνγο τη Πο 5 
ΔΥΘ ΝΕΥῪ ΟἸΘΑΥΥ Ἔχρ]δὶπβά. : 

12 ὧνπερ ἐκεῖνο εἰκόνων: 1.4. ἄνευ 
τῶν αἷσπερ ἐκεῖνο (ζητεῖ) εἰκόνων. 1 
ΤΟΥΤΠΕΥΥ το τῶν περὶ ἐκεῖνο εἰκόνων 
(σπἢ φὺ), θπὲ πονν {πῖηὶς (ἢ ΘΟ πο θυ 
δῃα οἰ Π6Υ5) {παὶ Α 15 τἱρῃξ. ὙὍῇΠε αἰίταο- 
ἰοη οἵ 84 γσεϊαίΐνε ἴῃ Π6 ἀδίϊνε οαβε 15 
τάχα, πὶ ποῖ πποχϑηρὶθ. αη ΟἸδεΐ 
(2 αἰΐγαεσί. 17: φρτέγιέ. γεῖ. τἐδ: Ῥίαί, Ὁ. 
45) οἰΐεβ Οὐγρ. 500 Α, γοί. 361 ΕἙ, 7 λεαεί. 
1444, Δεῤ. ΝΙἼΙ 531} (411 Θχδιρ οβ οὗ 
ἐντυγχάνω, ΠΏ ΟΒΘ. ΡΓΟΡΕΙ σοηβίγαοίοη ἴῃ 
{ῃ6 5εηβα οἵ “[4}1 ἴῃ ψν ἢ ἡ 15. [6 ἀαίῖνε, 
ποΐ {Π6 σϑηϊνε), δἀπα Ζ32. ΨΙΙ 327 Δ 
(ἢ προσέτυχον) ; ΟΥ̓ ΘΧΔΙΏΡΙ65 ἴῃ ΟἴΠοΥ 
δυΐμοῖβ 566 Κύπου (7. 07. 11 Ῥ. 914- 
1 ἄνευ ἀπ ἐκεῖνο ἀγα ρτοποιηοθαᾶ ἢ 
ΕΠ ΡΠ 515, (Π6 τηθδηΐησ, 1 {ΠΙ1Ὴ1Κ, 15 ΘΕΆ 5} Ὁ 
οααρῃς. ΘΠ Ραυτη τες ὧν περὶ κτλ. 
ἢ ομα Ψίθηπα Μ8, ππάειβίαπαϊηρσ, 1 
ΒΌΡΡΟΞΘ, χρῆται. 

αὐτοῖς- -δι’ αὐτῶν. αὐτοῖς (2251: ΞΞ 
5015) 15. ΓαγΠ Ὶ ἀοσαπίπαϊθα ΌῪ δι᾽ αὐτῶν 
( ΓὨτουρῇ {πεπβοῖνεβ δἱοηθ ἢ): οἷ. 511 Ο. 
ἼΤΠΕ εἴδη οἵ {π6 αϊα]δοίΙοἴαη ἄο ποΐ επὰ- 
ῬΙου ἴῃς δανθῃε οι δἱα οἵ εἰκόνες : 5668 
ΟΠ 5118. 716 τε οὗ εἴδεσι Πεγα τασβὲ 
ποῖ ΡῈ Πε]ᾶ ἴο ᾿πρΡ]Ὺ {πᾶΐὶ ἐνεη {πΠ6 ἀἰαὰ- 
Ἰδοί οἱ Π᾽5. Θοποθρίοηβ οἵ {Π6 [ἄθαβ ἃὺαὰ 
σοΥγθοῖ ὁεγογ ἢῈ ἢὰ5 γθαοῃϑα (Π6 1άθα οὗ 
1ῃὴ6 ἀοοά. Τ7Ὶ1Π [Πθη, ἴΠΘῪ ἀγα ΟΠΙΥ ὑπο- 
θέσεις, ἵπΠοὰρῃ (Π6 [α]δε ὑποθέσεις δΥ6 
ννεεάςα οἱ (ἼΙ 533 Ο 22.), ἀπα {π6 ἢγρο- 
{Ππείϊοα] ομαγδοίθυ. οὗ (6 ϑυγνίνουβ 15 
δυδάυα ΠΥ οἸἸ πη! παἰθα ἴῃ {Π6 σοῦγβα οὗ [ῃ8 
ἀϑοθηΐῖ. 866 οἡ ἀρχὴν ἀνυπόθετον ἀΌονξε, 
δΔηα οσοηῃίγαβί 511 Ὁ. 

14 ἀλλ᾽ αὖθις κτλ. 
ΟΥΘΥ ἀραίῃ, βαϊᾷ 1. ὙΠ 6]Π1|ρΡ58 ἢδὰ5 ἃ 
οΟ]]οηα14] εἴδβοι. Αϑίβ εὐθύς ἴοΥ αὖθις 
15. ὉΠΙΊΚΕΙ͂Υ : ΠΟΥ ἄοεα (ορειβ -«ἐρῶ:- 
αἴῖοσ ἐγώ 5ουπᾶ τίρῃξ. 1 ΡῬΙαίο παά 
υυεϊεη ἐρῶ, ἢ6 ψου]ᾶ, 1 {πῖηῖκ, μανα 
ῬΙαοβα ἰξ δον αὖθις. μάνθανε, οΥὦ 1ῃς 
16, βαρ! ςα ἔτομι ἔμαθον, 5115 ([Π6 οοη- 

τη 

“ΤΠΘη μανο ἰξ 



68 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [στο Ὸ 

15 οἶμαι γάρ σε εἰδέναι, ὅτι οἱ περὶ τὰς γεωμετρίας τε καὶ λογισμοὺς 

καὶ τὰ τοιαῦτα πραγματευόμενοι, ὑποθέμενοι τό τε περιττὸν καὶ τὸ 

ἄρτιον καὶ τὰ σχήματα καὶ γωνιῶν τριττὰ εἴδη καὶ ἄλλα τούτων 

ἀδελφὰ καθ᾽ ἑκάστην μέθοδον, ταῦτα μὲν ὡς εἰδότες, ποιησάμενοι 

ὑποθέσεις αὐτά, οὐδένα λόγον οὔτε αὑτοῖς οὔτε ἄλλοις ἔτι ἀξιοῦσι 
ν 5. τοι ὃ δό ε Ν - ἣν ΄ δ᾽ ΕΣ ͵ Ι ν 

20 πέρι αὑτων οιδοναν ὡς παντι φανερῶν, ΕΚ, τουτῶν ἀρχόμενοι ἌΣ; 

25 

ἢ - ς ΄ - 

λοιπὰ ἤδη διεξιόντες τελευτῶσιν ὁμολογουμένως ἐπὶ τοῦτο, οὗ 
- 

ἂν ἐπὶ σκέψιν ὁρμήσωσι. Πάνυ μὲν οὖν, ἔ τοῦτό γε οἶδα. ) 

2 “-“ ΑΝ - ς », ἴὸ - Ν ἣν “ 

Οὐκοῦν καὶ οτι τοις ορωμενοῖς εὐθέσι προσχρώωνταῦ καὶ τους λογους 

Ν 3 “- “- Ε] Ν ΄ ἤς Σ 3" ..)9 ,ὔ 

πέρι αὑτων “ποιουντᾶι, ου πέρι τουτῶν διανοούμενοι, αλλ ἐκείνων 

“ “-“ ;» 3 “- “ ᾿ , 

πέρι, οἷς ταῦτα ἔοικε, τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ ἕνεκα τοὺς λόγους 

τεχὶ (ῥᾷον γὰρ--- μαθήσει) Ῥαδῖ. 1011 ΑΥ]Ὺ 
ἴῃ Ὁ Ρεΐονν, οἶσθα 15 υπάἀοτδίοοα ουΐ οἵ 
ΟἸδιοοβ τΈΡ]γ. Οἵ, αἷδο ἀλλ᾽ ὧδε ἴῃ 
1352 Ἐ- 
ΘΙΟ ς΄ 15 οἱ περὶ κτλ. Τῃ (Ζ, 85 

ὙΠ αἰζεγνναταβ αρρϑαῦ, ἀεὶ πο] θα ἔνα 
βοίθησθθ, ΜΠΐοῃ ἔογπὶ {ΠῈῸ προοίμιον (ΝΙΙ 
531 Ὁ) ΟΥ̓ προπαιδεία (ἸΪ". 536 Ὁ) ἴο Τ) 14- 
Ἰεοίϊς, τεργεβεπίεα Ὀγ 1.8. ὙΠῸΟΥ δῖα {Π6 
Θοίεποο οἵ Νυμηθευ, ΡΙαπα βοιηείτυ, ϑἴ8- 
ΤΕΟΙΠΘΙΓΥ͂, ΑΘΙΓΟΠΟΙΏΥ, 8ἃΠ4 ΗδΔΥΠΊΟΠΪΟΒ : 
ΨΙΙ 522 Ο--531 σ. [ἢ Εδ80}ῃ οἔ {Π656 {Π6 
τηείΠοά, δοοογάϊηρσ ἰο Ῥ]αΐο, 15 [Π6 βδῖηβ. 
Οετίαϊη ὑποθέσεις ἀγα [Δ ΙΚ6η ἔου στδηίεά, 
Δ:Π4 ᾿πίδγθηοεβ ἀσαννῃ ἔγοπι {Π6 τη ὈΥ ΡΟΓΕΙΥ 
ἀεάαςίϊνε τεαβοηΐηρ, αἰάθα Ὁ (Π6 πι8εὲ οἵ 
ΒΘΏ51016 ΠΠ ΚΘ ΠΈ5565 οὐ 1Πυβίγαίίοηβ. 568 
αἶθο Αρρ. 1 ἰο Βοοῖκ ν1]. 

ι8 ὡς εἰδότες. ὙΠΕΥ Πᾶνα πο ἤσοτυ- 
κεῖσε οἵ (πεῖν ὑποθέσεις, οἴ παγννῖθα {ΠΟΥ͂ 
σου ΡῈ ἀ0]6 ἰο σῖνε δὴ δοοουπί οὗ 
ἴΠδπὶ : 566 ΨΙ1 5335 δη4 531 Ε μὴ δυνα- 
τοί τινες ὄντες δοῦναί τε καὶ ἀποδέξασθαι 
λόγον εἴσεσθαί ποτέ τι ὧν φαμὲν δεῖν εἰδέ- 
ναι; Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη, τοῦτό γε. 

Θ1ῚΟ Ὁ 21 ὁμολογουμένως ΞΞ ́́  [ΟἹσα- 
τεοπίογννοῖβε " ((όμοη , 2. “ρει. τε. αἵ. 
]ηαίά. Ρ. 20) τείειβ. ἴο ἴπ8 δρτυβειηθηΐξ 
Ῥεΐνγεεῃ ῥσεηηΐϊθθθ, ἰηἰθυπηθάϊαία βίαερϑ, 
ΠΑ σοποϊυδίοη : οἷ. ΨΙΙ 533 σ, ΜΉΘ 
ὁμολογία 15 πιϑϑα ἴπ [Π6 5βατὴθ νγαγ. “ἍΝ 1 
Ῥετίδος ππδηϊτγαῖγ " (1). πα Ν᾽.) 15 ἱποοσγβοῖ 
Δῃα ΡΟΪΠΙ655. 

23 τοῖς ὁρωμένοις εἴδεσι κτλ. ὙΠΕΥ 
1156 {Π6 “ ν᾽ϑῖθ ] 6 Κη 5,᾽ 1.6. νΊ51016 5] γ65, 
ψ 5106 ἀϊασοηδ]ς, εἴς.» θαϊ {Π6Ὺ ἀγα {Π1η1- 
ἴηρ ρου τηαἰ πουηδίϊοα] βααγε5 δηαᾶ αἴα- 
ρΌΠΑΪ5 εἴς, ΟἿ. σεηθυα!ν “τελγα. 200 Β 
οἱ δ᾽ αὖ γεωμέτραι καὶ οἱ ἀστρονόμοι καὶ οἱ 
λογιστικοί " θηρευτικοὶ γάρ εἰσι καὶ οὗτοι " 
οὐ γὰρ ποιοῦσι τὰ διαγράμματα ἕκαστοι 

τούτων ἀλλὰ τὰ ὄντα ἀνευρίσκουσιν, ἀῃα 
ΥΙΙ 527 Α. 

25. ἔοικε. ΜΊΒΙΡΙΕ σχήματα Υ6 ἱπΊρεῖ- 
ἔξεϊ οορὶεβ οἵ “τηδίμεπιδίϊοα! σχήματα: 
οἵ. ΝΠ 526 Α δπᾶ Αρρ. 1 ἴο Βοοῖ. νι". 

τοῦ τετραγώνου αὐτοῦ κτλ. : “[ΟΥ {Πα 
νυ] ἢ ἃ νίενν ἴο νυ ϊοἢ {ΠΕῪ ἀγα αΙβοου 51} 
15 {πΠ6 βαιαγα 1561 δηα ἃ αἴασοηδὶ 156}, 
ποί {Π15 νυ ΒΙοἢ {Πα γῪ ἀνανν᾽ εἴο. αὐτοῦ (“ὈΥ 
1561, 1.6. ἀρασί ἔγοτη 115 ετη οα!πηθηΐ ἴῃ 
Ῥεσοαῖναῦ]α 54 δ γ65) 15. διηθίριιοιβ, απα 
Τηϊρῃς (50 δύ δ5 Ἰδηρστιαρα 15 σοποογπ 64) 
ΤΕΙΕΥ οἰ Πασ ἰο {πῸ6 [ἄδα οἵ ϑαπατα (οί ν 
476 α Ε) ογ΄ ἴο {ΠεῈ Μαιμεπηδίϊοδὶ ϑητασα 
(εἴ, ΝΙΙ 525 Ὁ, Ε 72272.}, νυν Ὠ] ἢ---5866 Αρρ. 1 
ἴο ΒοοΙς νι1---Ε]αΐο ΠοΙβ ἰο Ὀδ εἴζελγιεξ 
ἔγοση ἴπεῸ 14θαὰ. Βαΐ {πε ἀπ ΙρσΥ 15 
γοϑοϊνεα δ5 5000 ἃ5θ. ΜῈ 816 σῆῇενῃ (πῃ 
511 Ο } ον ἴο ἱπίεγργεϊ διανοούμενοι 
δια διανοίᾳ (511 Α), ἀπα ννε ἴΠεῃ εξ (Παΐ 
ῬΙαΐο 15 Πεσε βρεακίηρ οἵ {πὸ γηαξψεηιαζίεαϊ 
Βαιαγ6. ΤὴΘ 5]πριι ]αγ τοῦ τετραγώνου ἰ5 
σϑποτῖο (οἴ. ὁ σοφιστής ἴοΥ {πΠῈ ννΠ 16 οΪα 55 
οἵ ϑορῃϊβι5), ἔου {Ππθῖα ἀγα πΊΔηΥ “τηδίΠε- 
Τ δῖ 41 54]πάγεθ, αἸαρΌΠα]5 εἴς. (ΨΙ 
526 Α 22. ἀη4 Αρρ. 1 ἴο Βοοῖς νη). [ἰ 
15 σοπο να]. του {Ππ|5 γθαβοπ {παΐ Ρ]αίο 
ἄτορβ {ῃ6 αγίϊοια ψἢ διαμέτρου (᾽ ἃ 
ἀϊαρόμαὶ 11561{}, {που 4150 σείησ ἃ 
ΠΊΟΙΘ ῬΓΘοῖβα ΔΕ {Π65]5 ἴο ἀλλ᾽ οὐ ταύτης, 
ΟΥ̓ ΕἾ56 (115 βαρ ραβίϊοη 15 Πυρετουιἶςα]}) 
διαμέτρου ἰ5 αἰ5ο σαῃεῦῖο, Θιαάρσνοῖκ 5, 
1 {Π1η1κ, τϊβίαϊςθη θη Πα βαγβ (ζ. }λ. 
1 Ρ- 103) ἴμαξ {ῃ6 ἰαῆσιιασα οὐ 1ἢ15 
Ραβϑᾶσα “π᾿ ΠΟ ὙΑΥ 5ιρρογίβ. {π6 ἰηΐογ- 
ΡοΪαίίοῃ οἵ ἱπίθγπηβαϊαΐθβ (Αὐϊβίοι δ᾽ τὰ 
μεταξύ) Ὀείνγεθῃ ραγίϊσι!ατβ πα Τά δα ἢ: 
ἴοΥ διανοούμενοι ἴπνοῖνε5 διάνοια, ἀη ἃ 5ἷ'ποα 
διάνοια 5 ᾿πἰεττηθαϊαΐα Ὀθίννεθη νοῦς ἀπὰ 
δόξα (511 Ὁ), ν᾽ ΤῆδῪ ΓΘαΘΟΠ Δ ὈΪΥ ΒΌΡΡΟΚα 
{Παι 115 οὈ)βοῖβ ἂύβ {κθυγῖδα ᾿μςθυτιθαϊαΐβ 



511 Α] ΠΟΛ ε οῦς. [510 

7, ἧς ΐς » -“ 5 5 5» , “δ , Ἁ 

ποιούμενοι καὶ διαμέτρου αὐτῆς, ἀλλ, οὐ ταύτης, ἣν γράφουσιν, καὶ 
ΝΜ δ 

τἄλλα οὕτως, ' 
3. ΘΝ Χ “ «ἃ 7 7, ΝΝ ΄ 

αὐτὰ μὲν ταῦτα, ἃ πλάττουσίν τε καὶ γράφουσιν, 
οἱ Μ΄ . , 5" 

ὧν καὶ σκιαὶ καὶ ἐν ὕδασιν εἰκόνες εἰσίν, τούτοις μὲν ὡς εἰκόσιν αὖ 
,ὔ ἴω , Ε] Ν 2 - 3 - «“Ὁδ ᾽ ΕΝ » ΒΗ 

χρώμενοι ζητοῦντές τε αὐτὰ ἐκεῖνα ἰδεῖν, ἃ οὐκ ἂν ἄλλως ἴδοι 
᾽ “ μ , 

᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. 
΄ ΕἸ , Ρ] Τοῦτο τοίνυν νοητὸν μὲν τὸ εἶδος ἔλεγον, ὑποθέσεσι ὃ 

811 τις ] ἢ τῇ διανοίᾳ; 
ΧΈΧΟΙΣ 

3 , ᾿ “ δ Ν , » “ » ἐπ ΑῚ 
ὠναγκαζομένην ψυχὴν χρῆσθαι περὶ τὴν ζήτησιν αὐτοῦ, οὐκ ἐπ 

30 

5 Χ 3 οἷοι ς » , [οἷ ς , » ΄ 5 , 

ἀρχὴν ἰοῦσαν, ὡς οὐ δυναμένην τῶν ὑποθέσεων ἀνωτέρω ἐκβαίνειν, 
Α - - Ν, “- ΄ - Ν 

εἰκόσι δὲ χρωμένην αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν κάτω ἀπεικασθεῖσιν καὶ 5 
-“ , Ἀ 7 

ἐκείνοις πρὸς ἐκεῖνα ὡς ἐναργέσι δεδοξασμένοις τε καὶ τετιμημένοις. 

6. τετιμημένοις ΑγηΥ : τετμημένοις ΑἸ φ. 

Ῥεΐνγεεπ ἴπῈ ΠΙΡΉΟΥ νοητά δῃᾷ δοξαστά. 
566. Αρρ. 1 ἴο Βοοκ νι]. 

27 πλάττουσιν : ψ ΙΓ τεΐεγεποα. ἴο 
τη 65 οἵ φσβοπηθίσιοαὶ ἤσιγαβ, ΟΥΤΕ 65 
εἴς., 411 οὗ ψῃὶοῇ Ρεϊοησ ἰο 27, απάὰ 
ΤΩΔΥ {πε πΊβενεβ Πᾶνα 5ηδάονβ δηᾶ [{{Π|τ6- 
ΠΕ5565 ἴῃ 4). 

28 ὡς εἰκόσιν αὖ χρώμενοι. ὅεε 
510 Β7:. ΤὉΤπηε δηδοοϊαίποη ἴῃ αὐτὰ μὲν 
ταῦτα---τούτοις μὲν χρώμενοι 15 1Ππ5ἰταϊοά 
ὈΥ Ἐπρεὶπαγάς ἅλας. ͵. «5266. 11| Ρ. 8 : 
οἵ. α150 ΨΙ1 520 Ὁ. 

29 ἵητοῦντές τε. [πεοίεαα οὗ τε, 1 
[Οὐ ΕΥ]Ὺ τοαα δέ (οη 5] σης Μ5 δαυςπουῖγ), 
ψ ἢ Αϑί δηα 5.4] δῖπὰ; θαΐϊ ([Π6 οοΥτιρ- 
τἴοη οἵ δέ ἴο τε ἴ5 ἘΕχοθ θα ἸΠΡῚΥ ἱπηρτόθα Ὁ ] 8 
ἢθγθ. ὙΠα ἀπε Πδεϊοα] ἔοτοβ οὗ {Π6 οἰδιιβα 
ζητοῦντες---ἰδεῖν ἴα γε καηοα Ὀγ (Π6 οο- 
σατγθησθ οἵ {Π6 νγογὰβ ὡς εἰκόσιν αὖ ἴῃ [Π6 
μέν οΙαιβθ. [{{Π6 οὈ]εοίβ ἴῃ 4αδϑέϊοη ἀὺα 
υϑεἃ 45 ἱπηᾶρθβ, {Π6 διγίΠ ΕΓ βίαϊθπιθηΐ 
ἴῃαΐ τπῃ6 γθὰ] οὔ]εθος οὔ ᾿ἱπναβίϊραίοη 15 
{ΠΕ Ὶγ οΥσῖπα]5 (αὐτὰ ἐκεῖν α) Ἰο565 ἰΐ5. δἢ- 
ἘΠ σα] ἔογοθ, Δη4 Ὀθοοηε5 ἃ βογί οὗ 
δαϊπηοί. Ηδποα τε (Ο]]ονηρ ἕητοῦντες 
156 ΤἸΏΟΥΘ ἀρρυορυγίαία ἔμαη αὐτὰ δὲ ἐκεῖνα 
ζητοῦντες ἰδεῖν, ὙΠΟ ννουῦὰ ΡῈ (Π6 
ἡαΐαγα] νγὰν οἵ δχρυθϑϑίηρ δὴ δης ἢ 6515. 
ΟἿ, λατους 927 Β ὀξὺ μὲν ἀκούουσι βλέπουσί 
τε ὀξύ (νῆθτα (ῃ6 οὐάθυ ἰ5 {ῃ6 58 Π16 ἃ5 
Βειθ), Ζλαεανγ. χδό αὶ ἀπιὰ οἵ μϑὺ βχδαῃιρ]85 
οἰϊεα Ὀγ Ηοείευ ἐξ 2αγέ, }]. ῬΡ. τ7 ἴ. 

511 ΑΓ τῇ διανοίᾳ. ὅε6 οἡ τοῦ 
τετραγώνου αὐτοῦ 51ο Ὁ. 

2 ἔλεγον. 5ῖο Β. 
3 ἀναγκαζομένην. Ἐὸγ {Π6 ρατίϊοῖρ]α 

6 τηῖρῃς δχρθοὶ ἀναγκάζεσθαι. Βαΐ 
ἀναγκαζομένην σῖνγεπ5 ἃ ὈεΐίεΥ α]α ποθ νυ ἱ ἢ 
νοητόν, ἃ [Π6 τηξαπίηρ ἰ5  Ασσογά ΠρῚΥ 
ἀθβουθθᾷ τῆϊ5 οἷα55 ἂ5. ᾿η16]Π1ρ 1016 ἱπάεϑά, 
Ὀυΐ 1Π6 50] 85 σοπιρε]]θᾶ᾽ εἴς. 

4 τῶν ὑποθέσεων --- ἐκβαίνειν : “ἴο 
βῖερ οἷξ οὗ ἀη ἀῇογνε δββιπηρίϊοηβ, νἱΖ. 
ὈνΥ ταδοῆϊησ {με ἀρχὴ ἀνυπόθετος : οἴ. 
510 Β 722. 

5 αὐτοῖς τοῖς κτὰ. αὐτοῖς ἴΞ5 “1Π6 
δοῖτπ4] {Πϊηρβ,᾽ “(ῃ6 ΟΥ̓ΡΊΠΑ]5,᾽ Ἃ5 ἴῃ αὐτὰ 
μὲν ταῦτα 510 Ε: “ΕΠΊΡΙΟΥΙΠΡ 85 ᾿τηαροβ 
1π6 οτἱρίπαὶθ 20,071 ψ Ϊοἢ ἱπιασθθ ὙγΘΓα 
τηδάθ᾽ (||, “1πΠ6 ᾿τηαρεά-οπι ἡ “ἀΡρο- 
ΠΑ ΘΕ Βομ παι ευ) “Όγ {Π6 οὈ]εοῖβ θεϊονν,᾿᾽ 
1.6. δι ρ]ουίηρ 85 ᾿ἱπιᾶσαβ ἴῃς οτὶρσίπαὶς ἴῃ 
Ο}, θοῇ ννετα οσορίεα Ὀγ {πε 5ῃαάονβ5 
εἴς. ἴπ 4122. ῬὸῸγ ἀπεικασθεῖσι ἴῃ 1Π15 
56η86 οἵ. ἀπεικασθῆναι ἴῃ 77). 48 Ο απ 
(ἢ 7. ἀπ (.) εἰκασθέντος ἴῃ “λαείάγ. 
250 Β. ΟΙΠΕΥ νίθνβ οὗ {Π15 βραββᾶσε 816 
αἰδοιιββεά ἴῃ Αρρ. Χ. 

καὶ ἐκείνοις κτλ. : “ἴποβεὲ αἷβο, ἴῃ 
ΠΟΠΊΡΑΥΒΟη ὙΠ {ΠοβαῈ ταπηοΐοσ οδ]βοΐβ, 
Ῥεϊηρ εβίξεπιθα ἀπα Ποποιτγεά 85 ραὶραθὶα 
Δηα οΟἸεαγ. καί ἰ5 “4͵5ο᾽ δηπᾶ ποῖ “απᾶ,᾽ 
85 501ὴ6 ἢανβ βιιρροβεά, ἐκείνοις ἴ5 220, 
Δῃα ἐκεῖνα 417). ῬΙαΐο ιι565 {πΠ6 Ῥσοποιῃ 
ἐκείνοις ἴο ᾿π΄Π]οαίε (Παΐ {πῸ οὈ]εοίς ἰη Ο 
ΔΥΘ 1655 ΠΘΔῚΓ ἴο [Π6 τηϊπᾶ οὗ [Π6 τηδίμο- 
τηδίὶοῖαη ἴΠαη {πος ἴῃ ΟΖ, νη ϊοἢ ἅτ 
τῃ6 ἱπηπηθαάϊαία οὔ]θοὶ οὐ ἢὶς ϑἰπαν (οἴ. 
Βιάσνοκ ἴῃ Ἃ ]Ά. τί Ρ. 98). Ηε οουἹά 
ποΐ, ενθὴ 1 ἢθῈ δᾶ ν βῃβά ἴο, μανδ 
νυ Υϊ 6 καὶ αὐτοῖς (εἰ 1ρ515) τντποὰὲ ϑδοτὶ- 
Ποίηρ αὐτοῖς Ἰιι5ὲ Ὀείογο. ἐκεῖνα ἰ5. Ξαϊὰ 
Ῥεοαιβα .4.22 15 τϑιηοΐθυ 511}. 866. αἷςὸ 
Αρρ. Χ. 

6 δεδοξασμένοις πιοαης, 1 Βεῖϊϊενο, 
Θβίθεηθα, “ να] θα’ ἃς ἴῃ ῬΟΙΥΌ. ΨΙ 53. 
9 τῶν ἐπ᾽ ἀρετῇ δεδοξασμένων ἀνδρῶν : 
οἵ. [Π6 τϑρι δῦ τι56 οὗ δοξάζειν ἴογ “ρ]οτυ ν᾽ 
ἴῃ 16 Ν. Τ, Νὸ οἴποῦ οοτίαϊη ἰπβίαμοθ 
οΟὗἉ 1Π15 ἀϑᾶρθ ἄρρθαῦβ ἴο οσοιγ ἰπ ΡΙαΐο, 
ΟΥ̓́ΘΥΘἢ ἴῃ οἸαββίοαὶ αὐθοῖὶς: αἱ 11 Ἔνεηΐϑ 
ΠΕΙΙΠαῦ ὙΠΟ. 11 45. 6 ποῖ Ὀϊοηγϑ. 



ἐ [ο] 

70 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ ΓΑ 

Μ θ , ΝΜ 4 Ἀ ε Ἂν Ι “- ΄ ᾿ -»" ΄ 
ανθάνω, ἔφη, ὅτι τὸ ὑπὸ ' ταῖς γεωμετρίαις τε καὶ ταῖς ταύτης Β 

ἀδελφαῖς τέχναις λέγεις. Τὸ τοίνυν ἕτερον μάνθανε τμῆμα τοῦ 
- 7 , “-“ Φ Ἧς, ἐν Ἷ , [2 “-“ -“ ͵7 

νοητοῦ λεγοντώ με τοῦτο, οὗ αὐτὸς ὁ λόγος ἅπτεται τῇ τοῦ διαλέ- 
, Ν ς ΓᾺ , 2 7 ͵ ΓῚ Α - 

γεσθαι δυνάμει, τὰς ὑποθέσεις ποιούμενος οὐκ ἀρχάς, ἀλλὰ τῷ 
᾿, Φ , “-“ ὄντι ὑποθέσεις, οἷον ἐπιβάσεις τε καὶ ὁρμάς, ἵνα μέχρι τοῦ ἀνυπο- 

“ Ν .-» [ 

θέτου ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν ἰών, ἁψάμενος αὐτῆς, πάλιν αὖ 

7 δεηει τ. 24 Μεϊπεῖκα, οἱεὰ Ὅν 1. 
Δη4 5., 15 ἃ οᾶ8εὲ ἴῃ ροϊηί. Βυΐ {Π6 
ΠΟ]]οσαῖοη ἢ τετιμημένοις τηαῖκα5 ἴΐ 
ΡῬΙΌΡΑὈ]6 {παΐ {Π6 ἀβᾶσα, ἱΠουΡἢ γάτα, 15 
ΡΙαίοπῖο ; δπα Ἔνεῖν οἴπεν ἱπίεγργαείαδιοη 
οἵ {Π6 ψοχὰ 15 Ῥεβεῖ ψ ἢ βεοιβ αΠἢ- 
Οα] 165, δἃ5 15 5ῆεννη ἴῃ Αρρ. Χ. 

τετιμημένοις. τετμημένοις ἰ5 τεδ ὈΥῪ 
ΘΟΒΠΘΙά6Υ, 1 5ενευαὶ Μ55 (56 ε7. 22.), 
Δα ππάειβίοοα 45 “οὰΐξ οὔτ᾽ (αὈρεβομηϊ- 
ἴ6η) ; Ὀπί, 45 7. δαπᾶά (Ὁ. οὔϑεγνθ, (15 
ἄοεβ. ποί δυὶϊΐ δεδοξασμένοις, ἀπα ἴΐξ 15 
ἀουθι1] 1{ {πε οὐγεείς οαὰ ὈῈ 5αϊά ἴο θ6 
“οαΐ,᾽ ΔΙ Πουρἢ 1ΠῸ 1ἴης ἰ5: 566 οἡ τοῖς 
τότε μιμηθεῖσιν 510 Β. 

511 Β 7 ταύτης ἴῃ 5ρῖίε οἵ γεω- 
μετρίαις Ὀξοδιιδα (ἀδοΙ  ΥΥ 15 1561 ὁπ 6 
ατί: οἷ. ΨΙΙ 522 6 γεωμετρίας τε καὶ τὰς 
ταύτῃ ἑπομένας. ΤΠ6 Ρ]υγΑ] γεωμετρίαις 
ἄοεβ ποΐ τηϑαῃ ἴπΠ6 “ναγίοιβ ὈγΆΠΟΠ 65 
Οὗ σεοπιείσγ᾽ (45 Ὁ). δῃᾶ Ν'. ξΞῃρροβε), 
Ῥαΐ σεοιηαδίγοδὶ ᾿πνεβιϊσαίοηϑβ : οἷ. λογισ- 
μούς ἴογ “ΑὐἸΓὨπηετῖο᾽ [ἢ 510 6. 

9 αὐτὸς ὁ λόγος κτλ. : “[Π6 ατριτιτηεπί 
ΘΥΔΘΡ5 ὈῪ 1ἴ56] ἢ, Γπγουσῃ (Π6 ρόνεὶ οὗ 
αἸα]θοῖίο.᾽ λόγος 15 ποί {ῃ6 δου] Υ οὗ τϑα- 
500 (“Ψεγπαηΐ " ΘΟ] δἰ θυτηδοῃ  υ), ψν ΒΙ ἢ 
15 νοῦς, ΟΥ ἀνθ “{πουρῃς᾽ (“ ἀεάδηκε᾽ 
ΘοΒηβΙ46γ), Ὀὰς σαίμοσ “1π6 ᾿πηρθυβοηδὶ 
ΥβΆ5οη, ΟΥ ΑἸ οὗ [ῃς δυριπηθηι" (Βοβαη- 
461), [Π6 1ηβίγαμηθηΐ ὈΥ νν ΠΙΟἢ νοῦς νγοΥ 5 
(Κτοῆη 1. .5.. Ρ. 140). ὁ λόγος 15 οὗ 
ΟΟΌΓΒ6 ῬΘΙΞΟΙΪΠΘα, 85 1 σοηῃβίδης]ν 15 ἴῃ 
[15 56η56. 

1ο ϑυνάμει 5Που]α ποΐ Ὀὲ ἱγαπϑίαἰβά 
“[Δου]γ,᾽ θαΐ 5 ΠΠΡΙῪ “Ῥοννεσ᾽ (οἴ. 508 Ε7.): 
[Π6 αὐρυτηθηΐ, ππαϊάεα Ὀγ εἰκόνες (αὐτός 
Ῥγ 1561 οἵ. αὐτοῖς εἴδεσι 510 Β 22.), στά5ρ5 
115. οὔ͵εοῖ Ὀγ 1ῃς ᾿πμεγεηΐ ροννεῦ οὗ αἴα- 
Ἰεοί]ο4] αὐσιτηδηίατίοη (διαλέγεσθαι), απα 
ποίπϊηρ εἶδα. 1η βρίίβ οἵ Οτίμητηθῖς (κἶδ 
γε. τεγιῖΐ. εἴς. Ρ. 52) 1 15. σαγίδι ΠΥ δῇ 
ΕΥΤΟΥ ἴο 146 ηΕ1{Υ ὁ λόγος ] ἢ νοῦς. ΝΥ 
ἀοα5 Ἰ)1α]βοίῖς ἀΐβρεηβα τ 411 5θη5 1016 
ἸπηαρῈ5 Οὐ 1] υπίγαϊοη5 Ὁ Ρ]αΐο (1 5ῃου]ᾶ 
Ὀδ τ ῃθιη θογθα) Πο]ά5 {Παΐ [Π6 ἰμἰτιιϑίομ 
οἵ δῃὴγ εἰοιηθηΐ οὗ ββηβε-ρεσοθρίίοῃ, μον- 
ΟΥΟΥ 5Π14}}, ἱπηρεάθϑ (ῃ6 δχοσοῖθβα οὗ 
τπουρῃι: 5ο6. λαμ. 70 ας Η.. Τῆς ὑπο- 

θέσεις οἵ [πε ἀϊα]εοίίοἴαη τη 6 δηπῆ 
οἴϊαεπ δῖα σεηβγα ϑαίίοηβ ἤοτη αἰσθητά, 
Ῥαυΐ ἃ σεπεγα]!βαίίοη, τεσαγαβα ἴῃ ἰΐβεὶ Γ, 15 
ὙΠΟΙΠΥ νοητόν. ἽΠΕβα ὑποθέσεις ἰΐ 15 ἴῃς 
Ῥτονίηςα οἵ Ἰιαϊθοίῖς ἴο ἰεβὲ ἴῃ δ Υῦ 
ῬΟΞΒ1Ρ]6 ννδυ, ἴο ἀβιΏ ΟΠ 5ῃ ἡνῇετα ΠΕ  σϑαΎΥ 
(ΝΙΙ 533 6 721.), ἴο σογτθοΐῖ ὈῪ οὔδ δποίπεχ, 
ἴο οἸΔβϑ νυ δοοογάϊησ ἴο {πεῖ πιαΐμαὶ 
ΠΟΠΘΥΘμοα ΔΠηα ἰηΐθοσάεροπάεησα, ἀη1}] ὈΥῪ 
80 ΕΧΠδυϑίϊνα βου ἢν οὗ 811] νοητά νγβ 
δταβΡ ἴΠ6 τηϊγίησ ΡΥ ΠΟΙΡΙῈ οὗ 411 εχῖϑί- 
Θοηςσα-ἰῃς Ιάεα οἵ (Πεὲ ἀοοά. ΟἿ νὶϊ 
517 Ο 71. Δῃ4 566 οῃ τοῦ ἀνυποθέτου Ὀεϊον 
δΔηα [Π6 ΑΡρεπάϊχ ἰο Βοοῖ ντὶ Οκ δ ίαξζο᾽ς 
“οι ιαϊφείῆε. 
τῷ ὄντι ἱπαϊοαίε5 {Παΐ νγα δα ἕο ἴακε 

{πῈ νγογά ἴῃ 115. ΠΠ6Υ8] εἰγτηο]ορσίσαὶ οἰρ- 
πἰποδίίοη, “ἢ ΕΥ̓ ΑΠΥ ΠΥροΐμεβεβ ΟὐὁἨΎ ππάᾶρυ- 
ῬΟΒΙΠ0Π5, βίθρρι πρ-ϑίομεβ 85 ἴἃ ψγεσε δπά 
βίδγε ησ-Ροϊηΐ5.᾽ ΕῸΥ [(Πἰ5 πιδεὲ οὗ τῷ ὄντι 
Δα ΚΙΠαΥΘα Ἐχρυδϑϑίοηβ 566 1 3436, 
474 Α 7171. ἀπ Ὗ. Ἃ. Ηεδάϊαη Ο» 
ἐ(ἸἼ{77η10 ΑἸ ὁεελγίης ΡΡ. 138 . ΜῈ 
ἐπιβάσεις οἴ. .)γρνι. 211 Ο ὥσπερ ἐπανα- 
βαθμοῖς χρώμενον. 

11 τοῦ ἀνυποθέτουι 866 οὔ ἀρχὴν 
ἀνυπόθετον 510 Β. Ρ]αΐο πιαῖκεβ Ὡ0 δἵ- 
ἰπηρί ἴἰπ ἴῃ6 Αιεῤφϊίε ἴο οἸαβϑι νυ [ἄθας 
ἴῃ ΘΟ ἢ 8 Δβοαηαϊησ 50616 δἃ5 ἢ6 Βεῖα 
βισσαδίβ, ΤπουΡ ἰξ ἰ5 Ργόθαῦ ]Ὲ ἴτοπὶ 
509 Α ἴπαϊ Κπον]εᾶρσε ἀπὰ Ὑγαῖῃ που 
ΤΠ ΠθδΥ ἴο (Π6 ἀοοά. ΝοΥ ἰ5 ἔπει ΔΎ 
αἸαϊορσια ἴῃ ΠΟ δῃ εχῃδιιβίϊνε οἰαβϑὶῆ- 
οδίοη 15 Ἔνθ αἰζειηρίεα. ϑιοῃ Πἰηΐίβ α8 
ΡΙαῖο ρῖνεϑβ τι1ι5 [ῃσοῦρῃοιΐξ Πἰ5 νυ ηρϑ ἅτ 
ἐπυτηδγαίεα ἴῃ ϑίαππιρί ἄς Γεγλα γεῖςς εἴς. 
ΡΡ. 50, 56, γ)6, Δῃὰ ἰπ ΖΕ]]ΕΙ" 111, ΡΡ- 
η04--7ο7 : οἷ. αἷθδο Εουμές }α }λίϊοτσο- 
2λτ1ε ὧδ }ίαξογε 1 ῬΡ. 99---το4. ἥν ε πιιιβέ 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ {Πδὲ ϑδοὴ Πίρῃον Τἄδθα νν1}} εχςοεὶ 
411 1η6 Ιονγεὺ Ὀοΐἢ ἴῃ ταῆσα ἀπά ἰπ Ἔχοεὶ- 
Ιεποθ. ΤΠ 6β8 ἔννο οπαγαοίουβέϊος ἀγθ, ἔΓῸ ΠῚ 
ΡΙαΐο᾿β ροϊπί οὔ νίθνν, πΠ6 βαῖηθ. Τὴ 
ὙΙΙ͂ΘΥ δὴ [ἀ6α 5 ἴῃ τάηρα δηά δχίθηβίοῃ, 
[6 στϑαΐθυ ψν1}} 6 [Π6 ϑιιη οὗ οχίβίθποθϑ 
οἵ ψΒΙΟΙ ἴξ ἴα {Π6 οαῦβθὲ. Βιῖΐ ἴῃς [ἄβὰ 
οἵ ἀοοά [ἴ5 ἴΠ6 σαιιβ8 οὗ 811 δχίβίθησθ, 50 
ται βοὴ Πίρμοῦ 1ἅ6α ψ1}] θῈ Ὀείίεσ τΠὰπ 
411 ῬοΊονν τ, Ὀδοαιβα ᾿ξ σοηίαϊηβ τῆοτα οὗ 



511 6] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ς᾽ γι 

ἐχόμενος τῶν ἐκείνης ἐχομένων, οὕτως ἐπὶ τελευτὴν καταβαίνη 
- “ , Ὺ - 

αἰσθητῷ παντάπασιν οὐδενὶ προσχρώμενος, ᾿ ἄλλ᾽ εἴδεσιν αὐτοῖς 
ε Ε) [ον ᾽ ᾽ , Ν [ο 2 » 

δι᾿ αὐτῶν εἰς αὐτά, καὶ τελευτᾷ εἰς εἴδη. Μανθάνω, ἔφη, ἱκανῶς 
Ν ΕΣ - ’ Ν » ὕ “ ͵ὔ , μὲν οὔ: δοκεῖς γὰρ μοι συχνὸν ἔργον λέγειν: ὅτι μέντοι βούλει 

’ὔ ᾿ “- “- ΄ 

διορίζειν σαφέστερον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιστήμης 
-“ [9 , “-“ “ 

τοῦ ὄντος τε καὶ νοητοῦ θεωρούμενον ἢ τὸ ὑπὸ τῶν τεχνῶν καλου- 
ένων, αἷς αἱ ὑποθέσεις ἀρχαὶ καὶ διανοίᾳ μὲν ἀναγκάζονται ἀλλὰ μένων, ρχ ὀλδι ος } 

τό. 

Οοοά. Βεγνομπάᾶ {15 1ἴξ 15 βΡεύῃαρβ βαΐευ 
ποΐ ἴο σο. Α βυϑβίεπιδίίο δἰζειηρί ἴο σου- 
τεϊαϊα 411 ᾿πί6] Π1σ] Ὁ ]65. ἁυηοπρ {Πα ΠΊβεΪν 85 
Δηα ἴῃ {πε ὶγ σοηποχίοη νὶῃ {πῸ6ὶ αοοά 
μου μανγα Ῥδεη ργεμηδίαστε ἴῃ Ῥ]αῖοβ 
ἄκαγ, ἀπά 15 ργεπηδίαγε 511]. Τὴ ρευτηδ- 
πεηΐ να]ὰς οἵ Ρ]αΐϊο᾽β σοποβρίϊοῃ [165 ἴῃ 
ἴῃς ἰᾶς64] νυ μι ἢ 1 βεῖβ Ὀδίουε ἜνεΥΥ 510- 
φεράϊησ σεπθγαίϊοη οἵ ᾿πναβίϊσαίουβ. 

12 πάλιν αὖ κτλ. ΤΠε «ἰἸα]οἰἸοἰ δ᾽ 5 
ῬΙΓΟΡΎΘΒΒ ἰνοϊναβ ὈΟΙῊ Ὧῃ δϑοθηΐ ἀπά ἃ 
ἀεξορηΐ---αη δϑοθηΐ ἐπὶ τὴν ἀρχήν, απ 
ἃ ἀεβοεηΐ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ τὴν τελευτήν 
(οἴ. Αὐἰβίοι ας αυοίεξα οπ 51ο Β)β. ΒΥ [πε 
τὴς μπαΐ ἢθ τϑαομαβ (ῃ6 Ιᾶφδα οὗ [πε 
Οοοά, 411 Πῖβ. βυγνίνίηρ ὑποθέσεις ἢᾶνε 
Ῥεοοπῖθ δχαοῖ σουηΐογραγίβ οἵ ἴη6 Τά βαβ 
ὙΒΙΟΝ ἀγα {πεῖν οὈ]θοίνε σογγαεϊαΐαβ ἢ {ΠῈ 
οἴμεῖβ μανᾷα 411] οἵ ἴπθπὶ θβεη ἀθιηο 5 θα 
(νΠ| 533 6 72.). ΤῊΘ σοπο] βῖοηβ (τελευταί) 
οἵ ἀϊαϊεοίϊς αὔθ ἱπϑγείοσα ἱπηρυθρηδθ]6 ; 
ψευδὴς ἐπιστήμη 15 ἃ ΠΟΠΙΓΔΟΙΟΟη [ἴπ 
ἴρυπιβ (Υ 477 Ε 2:.). ΕῸΥ τῆοτα οὐ {Π|5 
5 Ὀ]6οΐ 5ε6 16 ΑΡρεπαάϊχ ἴο Βοοκ ν1 Ο7 
ῬΙαίο» Τέαϊεείϊε. 

ΒΙ11Ὸ 14 εἴδεσιν.---εἴδη. Οτἡ αὐτοῖς 
δι᾿ αὐτῶν 566 510 Β :.. εἴδεσιν Ταῦ ΠΟΥ͂ 
Ῥ6 ἴακβϑὴ ἰπ 1ἰΐ5. ΠῚ] ἔογος ; [Ὁσ αἴζου {Π6 
1άεδα οὗ ἀοοα Πα5 εξ γεδοπῃϑά, {πΠῸ αϊά- 
Ἰεοι οἰ ηἾ 5. οοποδρίϊοη οἵ δαοῃ εἶδος 15 
δοσυγαία ἀπά σομηρ]είε : 566 ἰαϑὶ ποΐθ. 1 
[ΟΥΤΊΟΥΥ τεαα αὐτοῖς δι᾿ αὑτῶν, τε]ςοιίησ 
εἰς αὐτά 45 5ιρετγῆιϊιοιβ οα δοσοιηίΐ οἵ καὶ 
τελευτᾷ εἰς εἴδη. Βυΐ αὑτῶν ἰ5. σεγία ΙΗ] Υ 
ψτοηρ (οἴ. 510 Β), δῃηὰ εἰς αὐτά, ΜὨΪΟΝ 
ΤΑΥ͂ γ6}} θ6 ἴδ κβὴ Ἰοοβεὶγ νυν! ἢ καταβαίνῃ 
ΟΥ ἃ ῬγΓΟΙΡΙΘ ΞῸρΡΙΘα Ποπὶ ἴΐ, ΠΊΘΓΘΙῪ 
βίαϊεβ. (ῃαΐ [ῃ6 σοποϊυβίοπβ οὗ ἀϊαϊβοῖῖς 
τὲ ἸΠκαννῖθα εἴδη: ἡνῃεγθαβ καὶ τελευτᾷ εἰς 
εἴδη 56θῖηβ ἴο ἰαὰν δι ρἢηαϑὶβ οἡ ἰῃς ίαςί 
{πα ἀϊα!θοίϊς ἤονοὺ ἀδβοθη 5 Ὀεῖονν εἴδη 
ἴο Ραχεοι]ατϑ (“ἀπαὰ Ὀεὶ Βερτῆδη ἐπαϊσι 
ΒΟΒηδΙ 6). ΑΝ Ὲ πᾶν ἰγαῃϑὶαίς "πὰ νυ] ἢ 
14θα5 επᾶ.᾿ Ρ]αΐο πιθᾶῃβ ἴο δι ρῃαϑβὶζα 
ἴῃς ἰαοι τπαὶ πὲ Πϊαϊ οι οἴαη πᾶ Ὁ ϊα- 

οὔ ΑΞ φ: οὖν Α3. 

Ἰεοιϊοἴαπη ἄοαβ ποῖ ἄγαν σοπο]βίοῃβ 85 ἴο 
ῬΑγ οι] β : 1 Πα αἰά, Π6 σου] 5οδτοοὶῦ 
Ῥε βαἰά αἰσθητῷ παντάπασιν οὐδενὶ προσ- 
χρῆσθαι. ὅ8εε [με Αρρεμπαϊχ ἴο Βοοῖς ν1 
Ο» δίαίο» Φέεαϊεοίϊε. 

τι6 ὅτι μέντοι κτλ. ὙΠΕΙΘ 15 ΠΟ Ὧπαᾶ- 
οΟ]α ΠΟ 5 ΕΠΡΕΙΠαγάΐϊ (Άτιας. Ι. .52εε. 
ΠΠ Ρ- 9) ϑᾷρροβεβ, Ραΐ ὅτι ἀβρεηάβ οἱ 
μανθάνω. ΜΝ σαφέστερον οἴ. ν 478 Ὁ 
Δα Ξο9 Ὁ ἅῦονε. σαφής, ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΠ]Υ “ ΟἸεατ, 
οἴζεη Ξξξ  "ἔπιε᾿ ἴῃ ατεεῖ. Ρ]αΐοβ Ἵοιη- 
Ραιίβοη. Ὀείνγθβεῃ Τῆρῃης δηὰ Τα ἴῃ 
507 Ο ἢ σανε ἃ πεν δπα ρτοίουπα εἰσηὶῇ- 
οᾶποα ἰο {Π6 εαυαίίΐοη. 7Π86 ριδθβεηΐϊ 
Ῥάᾶββασα 5ῃοι]α Ὀ6 σοιηραγεα νι ΦάξΙ. 
578 Π, Πετα ΠΙα]βοίῖς 15. βαϊα ἰο δχοοὶ 
τηδί Πδτηδίϊοαὶ ἃ ηα 411] οἴπθὺ βοίθβῃσθβ ἴῃ 
γεβρεοὶ οἵ “(με οἰδαγπεββ᾽ (τὸ σαφὲς καὶ 
τἀκριβὲς καὶ τἀληθέστατον) οἵ 115 οὈ]εοΐ. 
Ιῃ σξπεΥαὶ, Π6 ΠΙΡΉΘΥ ἃ βοίθποβ ἴ5, {πε 
δτυεαΐου (ασοογάϊηρ ἴο Ρ]αῖο) 15 πε ἀπηοιηΐ 
οὗ {γα οΥ πουνδὈ} 1 νυν Πῖ ἢ 115 Βα] εοῖ- 
τηδίίευ σοηΐαϊπβ. Ρ]αΐο᾽β ἵΠΘΟΥΥ οἡ (Π15 
5. ]εοὶ 15 ἴῃ 6 βουγοα οἵ Αὐϊβίοι θ᾽ 5 ἀοοίσ δ 
οὗ ἁπλῶς γνώριμα οἵ γνωριμώτερα φύσει, 
ἴογ ψΏΪΟἢ 566 ϑίθνασί οὐ Ζ 2. ΜΜίς 1 4. 
τορ5Ὁ 2. 

18 τὸ---καλουμένων. καλουμένων ἴτη- 
ΡΙΪε5 ἐμαὶ τέχναι (' Ατί5᾽) βοῃγθίϊπηθβ θοτα 
1η6 5ρβοῖϊῆς πηθαπῖησ οὐ “πηι Ποιηδίϊοα] 
ΒΟ θη αβ᾽ 85 ΘΑ Ὺ ἂξ {Π6 {ἰπ|6 οὗ Ρ]αϊο. 
ΤῊΪΒ ἀ86 οὗ ἴῃ6 ψοτά τᾶ παν Ὀδεη 
Ἰηἰτοάπσοα ὈΥ βοῖῆβ οἵ ἴῃἢ8 ϑορῃϊβιβ, 
ΡῬευμαρβ Ηἱρρίαβ: οἷ, 2 γοί. 318 ΕἙ, γῃετα 
Ρτοίαροτγαϑβ βδαύϑ5 οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι λωβῶνται 
τοὺς νέους" τὰς γὰρ τέχνας αὐτοὺς πεφευ- 
ότας ἄκοντας πάλιν αὖ ἄγοντες ἐμβάλ.- 
λουσιν εἰς τέχνας, λογισμούς τε καὶ 
ἀστρονομίαν καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικὴν 
(16 ππράϊεναὶ φιαύγίττμ)) διδάσκοντες --- 
καὶ ἅμα εἰς τὸν ᾿ἱἹππίαν ἀπέβλεψεν. Τῇ ννὲ 
σαν ππάἀοιβίαπμα μουσικήν ἃ5. “ἰΠΘοΥΥ οὗ 
Μιυρῖς,᾽ ΗἸΡΡΙαϑ᾽ φκααγίτίμηι 15. Ἰθ Θπ τ σα] 
ὙΠ Ρ]αίο᾽ 5, ἐχοθρί {παὶ Ρ]αῖο ννου]ὰ Ἰἰκκς 
ἴο αἀὰ ϑιειθοπιθῖτυ. Οἵ. αἰδϑο Ζάεαεί. 

15 



72 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [τὸ 

20 μὴ αἰσθήσεσιν αὐτὰ θεᾶσθαι οἱ θεώμενοι, διὰ δὲ τὸ μὴ ἐπ᾽ ἀρχὴν Ὦ 

25 

ἀνελθόντες σκοπεῖν, ἀλλ᾽ ἐξ ὑποθέσεων, νοῦν οὐκ ἴσχειν περὶ αὐτὰ 
“ “, νΝ τ - 

δοκοῦσί σοι, καίτοι νοητῶν ὄντων μετὰ ἀρχῆς. διάνοιαν δὲ καλεῖν 
- Ἀ [ “ Ν Ν - “ ΕΣ 3 

μοι δοκεῖς τὴν τῶν γεωμετρικῶν τε καὶ τὴν τῶν τοιούτων ἕξιν, ἀλλ 
2 ἐς ε , , ᾿ ἈΡΟΩΝ , 3 ς 7 

οὐ νοῦν, ὡς μεταξύ τι δόξης τε καὶ νοῦ τὴν διάνοιαν οὖσαν. ᾿Ἰκανώ- 

τατα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀπεδέξω. 
’,’ “Ὁ 

καί μοι ἐπὶ τοῖς τέτταρσι τμήμασι 
“Ὁ [ο ἴω] , , 

τέτταρα ταῦτα παθήματα ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενα λαβέ, νόησιν μὲν 
“ Ἂ : [ο 

ἐπὶ τῷ ἀνωτάτω, ' διάνοιαν δὲ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, τῷ τρίτῳ δὲ πίστιν 
5 , Ν “-“ Ψ» Ψ 7 Ν , 3 Ν 5 Ν , 

ἀπόδος καὶ τῷ τελευταίῳ εἰκασίαν, καὶ τάξον αὐτὰ ἀνὰ λόγον, 

1454, Β ΔΠπΠᾶ 5ε6 ΤδηποΥ ζΖ᾽ Ζιάμεαξίογε 
Ῥιαἑογιϊεϊογγ6 ἴχ ἔφυ. Ζλῆίος. Χ Ῥ. 523; 
1Π6 Αρρεπαῖϊχ ἴο Βοοῖς νι Οὐ 2.4 2γο- 
2αεαφιζῖς σἐμαῖες οὐ ἦέ Αιοῤτδἠαε ἀρ τὴν 
ΔΥΙΙΟΙῈ ἴῃ Οἱ. ἄδυ. Χν Ρ. 220, μετα [1 
Βαανα {π|6δ4 ἴο σεν παΐ οἵ 56 οἵ [Π8 
ψοτὰ Αὐίβ᾽ ἴῃ “Ὁ ΒδοΠΈΙοΥ οἱ Ατίβ᾽ εἴς. 
15. 8ῃὴ ἱπῃογϊίδησα Ποῖ {πε Ρ]αίοηϊο 
Αοδάδιηγυ. 

19 καὶ--βθεώμενοι. ΤΠἼε τεϊ]αίϊνε 5εη- 
ἴξηοε ρᾶβϑθβ ἰηΐο ἃ πηαΐη οἰδιιβα, 85 ἴῃ 
ΙΠ 3578, ΨΠΕΓΘ 566 ποίβ. 

20 αὐτά: νὶΖ. [Π6 5] Θοἰ-τηδίίεσ οὗ 
1ῃ6 50-41164 “Ατὐἱϑ᾽: οἷ. ΝΙἿΙ 518 Β. 

8611} 22 καίτοι- ἀρχῆς: “Δ4{Πουρἢ 
ΤΠ ΕΥ̓ ἀγα 1π{6]]101]65 νυ! ἃ ἢγϑί Ρυϊποῖρ]6.᾽ 
ΤῊΘ τηδίεπηδί!οίαῃ ἀοα5 ποΐ ἀβοθηα ἴο 
8ῃ ἀρχή, δῃᾷ ἰΠπεγεΐοσε ἀο65 ηοΐ Ἔχογοῖβε--- 
ἴογ ἴσχειν ἴῃ ἰἴ5 οΥἹρίηαὶ] ΠΑ] -ἰποποδίῖνα 
56η568 Οὗ. ΙΧ 585 Β Δπ64 Κὔηει- ΒΙ]α55 67. 
ΟἹ. 1 2, Ῥ. 434 72.--ονοῦς ΟΠ ὮΪ5 50] εοΐ, 
Ῥαξ πενευίῃ6]655 Π15 δι θ]εοΐ 15 νοητόν (85 
γγχε πᾶνε θβεη ἰο]α Ὀεΐουα 510 Β, 511 Α, 6) 
ΔΩ Πα5 δὴ ἀρχή, νἷΖ. Ὠϊ5 ὑποθέσεις (αἷς 
αἱ ὑποθέσεις ἀρχαί ΔΌονΕ). καίτοι ἰ5 ποί 
ἔουπα βἰβοννῆοσα ᾿π Ρ]αΐο ἔου καίπερ ψ] 
8 Ρατίοῖρ]Ὲ (Ηοείεσ ἐδ φαγί. }. Ρ. 28) θαΐ 
ΟΟΟΙ͵Β ἴπ ΘΙΠΊΟΠΙ65 ἀρ. 2 γοί. 330 Ο, ἴῃ 
Αχίορεζ. 3648 αὐὰ 1, γ5ῖδβ 31. 34. Τὸ 
γυυϊία καίπερ (11 ΚΚΌρΡΊΕΓ ὧδ 2αγέ. τοι 
εἴς, Ρ. 18) νου] ῬῈ τὰ8ῆ. ΕῸΣ οἴπεσ 
νίεννβ οἡ [15 ἀϊβηου] οἰαιβα 5ε6 Αρρ. ΧΙ. 

καλεῖν μοι δοκεῖς. 866 510 Ὁ 32. 
24 ὡς--οὖσαν. διάνοια ἰ5 {πΠ6 τποϑβὶ 

ΘΘΏΘΙΑΙ γογά ἴοσ ἃ βίαϊε (ἕξις) οὗ τηϊηα οὐ 
τηοάς οὗ (πουρῃξ ἴῃ ατεεῖι; δπᾶ (ἢς8 
Ττηϊ αϊϊοη πετε ἱπίγοάποεα 15 βη ΧΕ Ύ 
ΡΙαίο᾽β οὐσῃ. ῬΡ]αΐο ἀρρδυβῃίγ αἰζειηρίβ 
ἴο ἰογ ΠΥ Πῖβ ἱπποναίίοη ὈΥ αἰ πο] συ, 
πἰηείηρ {παὶ (Π6 νοχά διάνοια 15 ὈΥ ἄοτ]- 
ναίϊοη {παΐ νυ] οἢ 15 θεΐνγεθη (διὰ μέσου) 
νοῦς ἀῃηα δόξα. 80 «50 7. απᾶ Ὁ. (ΚΕ, 
εἰκασία (ὙἸ1ἢ Αἰ] αϑίοη ἴο εἰκόνες) ἴῃ ΒΕ. 
Οἡ δόξης 566 ΒΙΟΑ 22. 

26 νόησιν [5 τι564 ἴῃ 1{5 Ξἰτῖοί 56η58 οὗ 
νοῦς ἴῃ δοίπα] δχαοῖβα, ποΐ ΠΊΘΓΘΪΥ {Π6 
[δου] οἵ νοῦς : οἵ. 5Βο8 Ε 2. ΤῊδ δχϑγοῖβα 
οἵ νοῦς 15 σΟΥΓΘΟΙΥ ΒρΟΚβη οὗ 85 ἃ πάθημα 
ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενον, Ὀπὲ (Π8 [που] Υ 
1156] σου] Πάτα Ϊν θ6 {ππ5 ἀδβουθεά. 
511Ε 27 πίστιν κτλ. [ΙΓ ννε βίγίο ιν 

Πτη1ῖ 220 ἴἰο ὁρατά, πίστις ταδὶ θ6 ππάοΓ- 
βίοοα 45 {πε βίαίε οἵ πηϊηα νῃῖο ἢ Ὀο] αν ε5 
ΟὨΪΥ ἴῃ νἱβ1 016, Ῥα]ΙραΌ]ς (ἐναργῆ) τΠϊηρ5 
(τὰ περὶ ἡμᾶς ζῷα καὶ πᾶν τὸ φυτευτὸν καὶ 
τὸ σκευαστὸν ὅλον γένος 510 Α): “5εείηρ,᾽ 
8.5 ὙΦ 5{1}] 5αγ, “15 Β6]]ονηρ. Βαϊ Ρ]αΐο 
ἢαὰ5. δἰγθᾷαν βροίζβῃ οἵ αἱ δ δοξαστόν 
(510 Α 22.) 50 [Παΐ πίστις 5ῃοι 4 ποὶ Ὀ6 
σοπἤπαά ἴο {π6 οΡ]δοίβ οἱ βίρῃί. Τί ἰ5 'π 
ίαοϊ ἃ ϑυραϊνιβίοη οὗ δόξα, Ξρδυῖου ἰἱπ 
Ροϊπηί οἵ “οἸβαγπαββϑ᾽ (σαφήνεια) ἰο εἰκασία. 
Νῆε τδὺ τεραγὰ 1 δ5 ἰῃ6 πούμηδὶ οοῃ- 
αἸίοη οὗ {π6 ἀνεζαρα ππϑάποδίεα μλϊη4, 
εἰκασία 15 ἴΠ6 5ἰαίε οὗ τηϊπά ἴῃ ΠΟ 
εἰκόνες αὐ Ὠ6]4 ἴο θ6Ὲ ἔγι8. Ηδζδ δραΐῃ, 
1 εἰκόνες ΔΥῈ 5.ΥΟΕ]Υ 1 π]64 ἴο ᾿τηαρα5 οὗ 
ὁρατά (εἴ. 5ο0 Ε, 510 Α), εἰκασία ταιιδὲ θὲ 
51 ΠῚΠ]ΑΥΥ σοη ΠΕ ἴῃ 15 Θ0Ορ6, δηάᾶ 1οβββ 
811 τηθίαρῃγυϑβιςαὶ ἰηίθγαϑί δηα ἱτηροτίαποθ: 
5686 ἿἼΠ 5174. 22. Βαΐ 5ῖποβ {πε εἰκόνες 16 
ἃ Ἰονγεῦ ρύδᾶβ οἵ δοξαστά (51το Α 721.), 
εἰκασία 5Ποι ἃ Ὀ6 ἀπάειβίοοα 85 ἃ ἰοννοῦ 
ναυϊοίν οἵ δόξα (45 ἴῃ ΝΙἼΙ 534 ΑἹ), νὶΖ. (ῃς8 
βίαϊβ οἵ τηϊηα νυ] Οἢ δοσερίβ 85 ἔγαθ {Ππαᾶΐ 
ὙΒΙΟΙ 15 ἃ ΠΟΡΥ οὗ ἃ ΘΟΡΥ (τρίτον πρὸς 
ἀλήθειαν). ΤΙπ (Πἰ5 5θηβε εἰκασία (ψΊ 
ἃ ῬΙΑΥ οπ εἰκόνες) 5 ἃ πενν οοἴπαρα οἵ 
Ρ]αῖοβ. ΤῊ ἰγαπϑ᾽αίίομ “οοη]δοίαγε᾽ 5 
τη Ἰβ]θδϊηρ, ἴογ σοπ]θοίαγα ᾿ΠΡ0]165. οοη- 
βοίοιιβ ἀοι δέ οὐ ᾿δϑιίαϊίοη, δπα ἀοιθὲ ἰ5 
ἰοσγεῖστι ἴο εἰκασία ἴῃ Β]αἰο᾽Β Ξαπ56. Ρ]αΐο 
ΤΩΔΥ Πονα νοῦ Πᾶνα ἱπίθπαθα ἴο βιιρρϑϑί 
1Παΐ βιιο ἢ ἃ βίαίε οἵ τηἰπά ἰ5 ἴῃ σθα! ν πὸ 
Ῥείίου {Πδῃ οοπ]θοίπγθ. 85.686 4150 Χ 508 Α 722. 
Δη4 Βοβαηαιθὶ Οὐγηῥαϑιῖοῦε ῬΡ. τὅι ἔ. 
νη ΝΕΙΠΘΒΙρ Ζεσ. αγαὶ 20 672. 11 
ΡΡ. 242-46. 

Ε 



ΒΤ ἘΝ ΠΟΙ ΠΕΙῸ τς 78 

ὥσπερ ἐφ᾽ οἷς ἔστιν ἀληθείας μετέχειν, οὕτω ταῦτα σαφηνείας 

ἡγησάμενος μετέχειν. 

λέγεις. 

Μανθάνω, ἔφη, καὶ ξυγχωρῶ καὶ τάττω ὡς 30 

τέλος πολιτεῖδο ς΄". 

20 ὥσπερ ἐφ᾽ οἷς κτλ. : ""ΑἰἰΥἹαεῖπρ το 
1Ποτὴ β ἢ ἃ ἄδρίεα οἵ οἱβαύμαββ 5 {ΠΕῚΓ 
οὈ]εοίβ. πᾶνε οἵ {γαῖ ᾿ 7. ἀπά . 116Ὁ- 
ΠΟ] 45 ἐφ᾽ ὅσον ἴοτ ἐφ᾽ οἷς 15 Δ΄ ΠΠΠΑΡΡΥ 
Βιρσραβίίοη: οἵ. ΝἼΙ 5344. ΑΑ ΟοΙγδοΐου 
1ῃ Φ σῃαηρεά [Π6 ἢτβί μετέχειν ἴο μετέχει, 
ὙΠΟ, ἴῃ ἀεέεσεποε ἴο ΘΟ μΠεΙ ἀου᾽ 5 αύστ- 
τηθηΐβ, 1 [ουτηθυ]ν ρυϊηϊεα. Βαϊ {π6 ἰοχί 
15 ααα βδοαμα. ϑίαϊεα οαίθρουοα!]ν, [Π8 

οἴαθβα νου τὰη ὥσπερ ἐφ᾽ οἷς ἔστιν 
ἀληθείας μετέχει, οὕτω ταῦτα σαφηνείας 
μετέχει. ὕὕπάεγ [ΠΕ σονεγητηεηΐ οὗ ἡγησά- 
μενος, {πὸ ἢιϑδὲ δ5 νγ68}}1 δ5 {ῃ6 ϑβεοοῃμά 
μετέχει Ὀξοοτη65 μετέχειν ; ἴοΥ {πε δοοιιβα- 
ἶνα 1 ἸηΠηϊνε τηᾶὺ Ὀ6 ἘΠ ΡΙογεβα ὄνεῇ 
ἴῃ [ῃ6 βυροσγάϊπαίε οἰδιιβεβ οἵ [πάϊγϑοί. 
566. οὔ 4026. Τὴε Τϊπ6]6ὲ μετέχειν ---- 
μετέχειν 15 ἱποβεηβῖνε : οἱ. Χ 614. Α, 621 Β. 



ἌΡΡΙ ΝΘ ΤῸ ΒΘΘΙΚ ΜΕ 

Ι 

ΝῚ 488 Ρ. ὅπως δὲ κυβερνήσει ἐάν τέ τινες βούλωνται ἐάν τε μή, 
μήτε τέχνην τούτου μήτε μελέτην οἰόμενοι δυνατὸν εἶναι λαβεῖν ἅμα καὶ 
τὴν κυβερνητικήν. 

ΒΟΠΠΕΙ ΕΥ̓ 5 ἰγδηβ]δίοη οὗ [15 βεπίεποθ 15 ἂ5 [Ὁ]]ονν9 :---“ 16 ΔΓ Ζὰ 
5Β[ΕΠΕΓΏ 561, 65 πιῦσθῃ Π1Π Θἰησα γΟ]Ὲη ΟὝεΥ πἰοῃί, ἄδνοη ΘΙ Δα η 516 
ΠΙΟΠῚ 4455 65 εἶπα Καπβί πᾶ ΤΠεριηρ ρερα, τηϊξ ἀθγ πηδη ἄδπη Ἔθθη ἀϊθ 
Β θα θιτηδπηβιηβί Πα 06." ὙΠῈ νίθνν υΠΐοἢ 1 Πᾶνε ρίνθη ἴῃ [Π6 ποίεϑ ἰ5 
1ῃ ΒΕΏΘΙΆΙ ΠΔΥΠΠΟΠΥ Ὁ [15 ἱπιεγργείαίίομ ; Βα 1 τη Κ {παᾶΐ [Π6 ψοτά 
μελέτη ἀξεποΐεβ “βίπαγ᾽ τγαῖμοι [Π8Π δοίια] “ργϑοιος᾽ (“ ερυηρ᾽ οΥ 
““ΘΧεγοιδι10᾽ ΒΟΠΠΕΙ 61) : 566 {Π6 ποίδϑ. 

ΤῊΘ 5: τεηρτῃ οὗ ΘοΠ πο 6.5. Ἐχραηδίίοη 1165 ἴῃ [5 σοπέογγα ΠΥ νν ἢ 
[ῃὴ8 Ψ ΠΟ] σοιγβα οὐ Ρ]αΐοβ διριιμηθηΐ θΟΙῃ Πεῖα πᾶ ἰῃ ἴῃε ρᾶββαρεϑ 
ὙΥΠΙΟἢ 1 Πᾶνε οἰτεα ἔτοτη τπῈ Ζράζίεμσ. Τὴ ρατίίου]αι, {π6 Ἔχαςξ ρᾶγδ]]6] 
Ὀεύνψεβη ἐάν τέ τινες βούλωνται ἐάν τε μή ἀπὰ ἐάν τε ἑκόντας ἐάν τε ἄκοντας 
(α 2 ολ 293 Β) ρΡρβδῖβ ἴο τη ἔπε βίγοηρεϑέ ροββίθ!ε οοπῆγμπηδίίοη οὐ {π6 
ΒΈηθγα] ΒΟ η685 οἵ 5 νίαν. ΝῸ [ἰηϊἰογργείαϊίοπ ἐμὲ 1 Κπον οὗ, 
ΒΟΠΏ ΘΙ 6Γ 5. ΔΙοπα ἐχοερίεα, δββρη5 ἰἴ5 ῬΓΟΡΕΙ ἴοτοε ἴο ἐάν τέ τινες 
βούλωνται (εἴ. ἐάν τε ἑκόντας, 21. 1...) ἃ5 Μ}8}} ἃ5 ἴο ἐάν τε μή. ΤΗΘ 
γι 6 ῬΠΟΐ ΘΔΓ65 }ι5ὲ 45 ΠῚΠ|6 ΘΙ ΠοΥ ῬΈΟρΙῈ ψΊ5 ἢ Ὠΐπὴ ἴο βίθοσ ἂ5 ΠΕ ΠΕΥ 
ἴπεν ἄο ποῖ: 15 τί ἢὰ5 ποίῃϊηρ νΠδίθνευ ἴο ἄο ψ ἢ {Π6 βαπεϊπιεηίβ 
ΜΠ ὙγΠΙΟΠ 5 ῬΑΒΒΘΉΒΟΥΒ τερᾶτα ἢ]5 τι]8. ϑομ πα ἀοΥ᾽5 ἱπιευργθίδιίϊοη ἰ5 
αἶδο βιρρουίβα Ὀγ {π6 ετηρμδίς μήτε τέχνην---μήτε μελέτην : [ἢ [8156 
ΡΙΙοΐ Ψ11 ποὲ 41|1ὸνὺ {παΐ γοὰ οδῃ ἰββυῃ “Εἰ [6 Γ ἀτὲ ΟΥ ἐπεοῦγ᾽ οἵ πον ἴο 
βίβε, θβοαι88 Δοοοσάϊηρ ἴο Πΐτη ἴΠ6γα 15 Δ ΌβΟ Πα εἰν ποι ηρ ἐδ μηΐο8] οΥ 
1πβογϑίϊοδὶ Δ ρουΐ ϑίθετιηρ. ΤῊΒ ΟΪν “τὶ οἵ 5ἰβετίηρ’ ψῃΐοῃ μα ψ}]] 
ΔΑΓ 15 [ῃ6 τί οἵ φο]]α θογαίπρ νυ] ἢ ΠΙ ΠΊ5 61 Ἰῃ ογάθι ἕο σϑῖ ςοιητηδηά 
Οὗ [6 5Π1Ρ (ναυτικὸν μὲν καλοῦντας καὶ κυβερνητικὸν καὶ ἐπιστάμενον τὰ 
κατὰ ναῦν ὃς ἂν ξυλλαμβάνειν δεινὸς ἢ ὅπως ἄρξουσιν κτλ.). ΙΕ τηιβί, 
πονανεῖ, θῈ Δαπη64 (Παὲ ἅμα καὶ τὴν κυβερνητικήν 15 ποῖ ΔΙτοροῖΠ 6 Γ 
ΘΑΒΥ ΟἹ ΘΟΠΠΕΙ ΟΥ̓ 5 νῖθνυ. ὍὙΤΠΘ ΤΈΔ δι παίυτγα!]υ Ἔχρεοΐβ τὴν κυβερνητικήν 
ἴο θ6 ἀϊῆδγεπί ἴτοτὴ (ΠῈ τέχνη δῃᾷ μελέτῃ : οΥ Οὔ ἃ ἢγϑι βχαιηϊ πδίϊοη οὗ 
1Π6 Ῥᾷβ54ρ68, Ρ]αΐο 566 115 ἴο ΡῈ βρβαϊκίηρ οὔ π6 ἱπῃηροββί 1 ν οὗἉ δοχαϊτγίηρ 
αὐ ἠδὲ φαη6 Ζ17726 ἴντο (17 7712} ατίβ.: ΜΉ ΘυΘα5 ΘΟ ποθι ογ ΠοΙά5 παὶ {πε ἴχο 
Ατῖβ 16 ἴΠ6 5816, τὴν κυβερνητικήν Ὀαϊηρ ΟΠ]γ ῬΙαΐο᾽β γᾶν οἵ Ἔχργαεϑϑίηρ 
1ῃ6 τέχνη δΔῃὰ μελέτη τούτου ὅπως κυβερνήσει. 

15 1 ΡΟ551016 ἴο ἄβνίβε ΔηΥ Ἐχρ]πδίϊοῃ ὑγῃ] ἢ, ψνΠ116 ἀρτθείηρ ἴῃ [Π6 
ΤηΔΙη. ὙΜ10 ΘΟΠ ΘΙ ἀ6Υ᾽5, Ψ}11 Ἔβοᾶρα (6 δρραζθηΐ αἰ αν ἰο νηὶ ἢ Σ 
Ὦδνε 151 ἀτανγῃ αἰςεπίιοη ἢ 

γε ποίε [Πδΐ κυβερνητικήν Πα5 ΑἸτεδ αν θθθη ἱπρ] ον ἀβῆπεα ὈΥ (ῃς 
ΒΆΠΟΙ5. ἃ5. {Π6 τί οἵ Πεὶρίηρ [Π8πὶ ἴὸ βεῖ φοπιπιδηἋ (κυβερνητικὸν κτλ. 
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Δθονθ). ΝΥ {πη 5Που]4 νγὲ ποῖ ΒΈΡΡΟΒΘ {παΐ {Π6 βδί]ουβ “ΠΙΠΚ Τὶ 
Ἰπ]ΡΟΒ51 016 ἴο δαῖτα δη τί οὐ μον ἴο βίβεγ (ὅπως κυβερνήσει) ΔΙοηρ ψΊῆ 
κυβερνητική᾽ ἴῃ Ζλεῖγ 5656 οὗ {πε ἴδτμῃ, 1.6. (ργδοίῖοα!]γ) «ἱοηρ ἡ] 1ΠῈ 
αὐτὶ οὗἩ τηακίηρ {ΠΕΠΊΒΕΙν 5. τηδϑίθιβ οὐ [Π6 5ῃ10ῦὉ ΤῊΪ5 ἱπίθγργθίδίοη, ἃ5 
ἴαυ ἃ5 σοποοτη5 [Π6 ἰδηρίαρα, 5665 ἴο ΠῚ ῬΟΒ51016 δῃοιρῃ; Ρὑπὶ ἰΐ 
ἹΠῚΡ]165 {πὲ [Π6 58110Ὑ5 40 {ΠῚΠ}|ς ἴ ῬΟΒ51016 ἴο ἰβαση (Π6 ατί οὔ ον ἴο 
βίθευ ᾿πΦθρο θη {Πγ δηα ὈΥ 1561: ψῃοτθαβ πον Πᾶνα ΔΙγοδαν 58] {παῖὶ 
500. δὴ δῖΐ οδηποῖ Ὀ6 ἰδιρῆΐ δὲ 4}} (φάσκοντας μηδὲ διδακτὸν εἶναι 488 Β). 
ἘῸΓ [Π15 ἀπΊΟΠρ ΟἾΠΕΙ τααϑοη5 1 {π|ὴΚ τΠαΐ [115 δοϊ ας 5Ππου]α ποΐ Ὀ8 
Θηϊοτίαι ηθά. : 

Ι πᾶνε Ἂπαβδανοιτθα ἴῃ [η6 ποίθϑ5 ἴο 15. } ΘΟ ΠΘΙ ἀετ5. ἘΧρΡΙ Δ ϑΈΊΟ ἢ 
οὗ ἅμα καΐ, ἀη Πεῖδ τὲ πεεαᾶ οὐἱν ὈῈ δαάδβα {πὲ ομβ βοῖισοα οὗ ἜηδΓ- 
τα βϑηηεηΐ 15 Π6 [Ἔα πάθ που ΠΟ να δε] ἴο ρῖνε ἴο ἅμα τηοτε οὗ ἃ 5{ΠἸΠΕ]Ὺ 
[οΙΏΡΟ ΙΔ] 5ρηϊποδίίοη [Πδ ἢ ΠΘΟΘΒΒΑΤΠΥ ὈΕΙΟηΡ5. ἰοὺ 1ἃ 1Π ἰῃδὲ ΙαΙΟΠαίΙς 
ΡῬὮΓαβα. 

ΑΠ επΕ γεν αἰ δγεηὶ νίενν οὐ ἔπε βεηΐθπος ἰ5 ἰακθὴ ὃν Αϑβί δῃά 
οἴπεῖβ. Αοσοογάϊηρ ἴο Αϑβί, Ρ]αίο 15 πεσα αἸβε ηρ  Ἰ5Π1ηρ θα εῃ ἔννο δυίδ, 
ν]Ζ. (1) ϑ5οϊεηίῆο ρι]οἴαρε ((Π6 Κπονίεαᾶρε οἵ δϑίγοποιηυν εἴς.), δηά 
(2) [με ““δῖβ ᾿πηρογδηα!--ἰιΊ 4186 5οΙθηίδ εἴ ΑΥ5 Ἰρϑιπ ἀοσοδηΐ, ἃ πα] ΕΠ Ὸ- 
αἴηθ 1051 5418 ἔδυ οὐτεῖ.᾿᾿ τὴν κυβερνητικήν 5 (1), ἀηα τέχνην 
τούτου (2). ΟἿ [Π]15 ν]Ε νῦν Ρ]αΐο αϑϑοσίβ [πὲ [Π6 οὔξνν ἴἢ βΈΠΕΓΑΙ σΟΠΒΙ46Γ 
1 ἱπ]ρΟ551016 ἴο δοαῖγα θοῖῃ τΠ τὶ οἵ βίβετηρ (τὴν κυβερνητικήν) ἀτιὰ 
τπαΐ οὗ βίβευηρ ὙΠ δῖ ΕΓ ΡΘΟΡ]Ὲ ψΊ5ἢ). ἴζ ΟΥ ΠΟ (ὅπως κυβερνήσει τέχνην 
τούτου), 1.6. ἴῃ ΟἴΠΕΥ ψοτά5, εηίοτοϊηρ δ ηα τηδϊπίδ! ἴηρ Δα ΠοΥγ. Βοίἢ 
ΑΥί5---80 Αϑὲ ᾿πίθυργείβ--- γα πηϊ64, Δοσογάϊηρ ἴο Ρ]αΐο, ἴῃ {πῸ {τα ῬΙ]οί. 

ΠΙ5 ἜΧρΡΙ ΔηδίΊοη 5.4|Π}0811Π} ΔΡΡΑΓΘ Εν δοςερίβ, σοη]βοϊυτηρ ΟΗΪΥ τῇ 
κυβερνητικῇ ἴογ τὴν κυβερνητικῆν. 1 ἄο ποΐῖ ἄξῃγ {παῖ 1 σδη ὈῈ οἰϊοϊθά 
ἔτοπὶ Ῥ]αΐο᾽β ἰδῆσιαρα, 1 να ἴακα {Π15 βεηίθησα ΟΥ̓ 1561: θα 1 15 Ορεπ 
ἴο 561|οῖ15 ΟὈ]θΟΟη Οὐ ἴῃ βοοῦα οὗ πιβδηϊηρ, 45 πᾶ5 θβθῃ ροϊηίβα οἱΐ 
ὃὈγ Η. ϑιάρσνιοῖ (,λ ΖΑ. ν Ρρ. 274--.2 76), Ἀϊομαγάς (Οἱ δου. νται Ρ. 23), 
δηᾶ ὅπούευ (4. δ 2. Χνὶ Ρ. 234). [Ι{ ταργεβθηΐβ [Π6 βδί]οῦβ 85 
δαγηϊπηρ ἰΠδὲ ἴπϑγα 15. ἃ Ζγμθ αὐτί οἵ ϑίβευίηρ, νη οἢ ἀπά δ οογίαϊη 
ΟἰΓΟυΤηβίδ 65 1 15 ῬΟ551016. ἴο δοαιθ. Βαξ {Π15 15. Ῥγβοίβεὶν ψῃδΐ {πον 
ἄδην (566 488 Β πρὸς δὲ τούτοις φάσκοντας μηδὲ διδακτὸν εἶναι), ΠΟΙ 
οοὐ]Ἱᾶ {ΠῈῪ ΡΟΒΒΙΌΙΥ δαπηΐ 1ἴ, 50 Ἰοηρ 85 {8 ὺ “παγα ποῖ 50 πη Ὸἢ 
85 ἃ ποίίοῃ παΐ {Π6 για ῬΙ]οΐ 5Ποι14 βίθαγ [Π6 γϑαῦ πα {ΠῸ βϑβαβοηϑ᾽ 
εἴς. (488 δ). ΤΉΕΘΙΓ 50]]1}81}ὺ ποίϊοη οὗἉ δῇ ατί οἵ βίβετίπρ 15. πο ἴο 
δεῖ τπ6 ΠοΙηὶ ἱπίο {ΠεῚΓ Πδηάᾶϑ (488 ας πάντα ποιοῦντας ὅπως ἂν σφίσι 

τὸ πηδάλιον ἐπιτρέψῃ Δ᾽ Ο, Ὁ ναυτικὸν μὲν καλοῦντας καὶ κυβερνητικὸν 
-ὃς ἂν ξυλλαμβάνειν δεινὸς ἢ κτλ.). Μοτεονεῖ, ὄνεη ἰξ ἴΠῸῪ ἡγοῖα ἴο 
ΠΟΥ Πδΐ [ΠΕ͵6 15 δὴ δἵΐ οἵ βίβευηρ, ΓΠΘῪ τνου]α σουίδιη]Υ ποῖ 8]|1ονν 
ἴῃδὶ οἴ ΕΓΒ. ΡΟΒΒΘ5566 1 ταῖΠεγ ἰῃδῃ {Πϑηηβαῖνθβ: οὗ, 204. 305. ἃ, Β. ΝΟΥ, 
ΑΡΆ1η, ἄοε5 Ρ]αΐο δνϑὺ δάμη τΠαὶ (Π6 ατὶ οἵ βπίοτγοϊηρ ομθβ δ Πουν 
[5 Δηγ τ ]ηρ ῃδίθνευ ἴο ἦο ψιῇ {Π6 αὐτὶ οἱ βίθβετίησ. [Ιἢ {πὸ ΦοζΖεις, 
ἢδ 15 σαγοῇι] ἴο ΡοΪπί οὐδ {Παἰ {ΠΕΥ ἀγα θητίγοὶν ἀἸβεϊποῖ : 566 [Π6 ραβϑᾶσοβ 
ταί γα ἴο ἴῃ {πε ποίε. 

1 ΒῸΣ δποῖῃοι βρβϑοίδὶ αἰϊβξοιιβθίοη. οὔ {πὲ Ράβϑαρβα 566 ᾿ἀΙοπΐοῦ ἰὴ δ εβείςεγες 
φαλγόμελ, 1867, Ρ. 145. 
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Τονεῖὶ δηὰ (βδηιρὈ6}}᾽5. Ἐχρ] απ δίϊοη 15. βοιηθνῃδί αἸθγεηί, ὙΠΕΘΥ 
ἄο ποῖ βρροββα {παΐ Ρ]αΐο ΠΙτηβ6]ῇ πΊθδη5 ἴο δίςθαία ἴο {Π6 ἔγπια ΡΙ]οΐ 
Ῥοῖῃ Κπονίεαρε δηα βονεῦ ἴο δηΐογοα ἢΪ5 Δα ΠΟΥ ; ῬαῈ ΔΡΡΑΥΘΉΙΪΥ 
ἀρτεα ἢ Αι τηαὶ ἴΠ6 ἴαϊβα ριϊοῦ δ η}15 [Π6 αχἰβίεπος οὗ ἃ βοϊθπίῆς 
κυβερνητική, ΜὨΪΟη οαη 6 δοααϊγεα Ὀγ 1[561{, θα  σαηποῖ Ὀ6 σοΠὈΙ ΠΕ 
ψΊ ἢ ἴπ6 τὶ οὗ βρείπηρ ροβϑϑεβϑίοη οἵ ἴἢ6 Πε]π|. 15. ν] 6 15 ΟΡΘἢ 
ἴο 411} Ἔχεερί [ῃε Ἰαϑὶ οἵ {Π6 οδ]βοίϊίοπϑβ αἰγεδάν ποίεα, 

ΒΙαΘΊΟΚ ἀπα ἘΠΟΠαγά5. θοΙΠ ἀργαα ψΊἢ τοῖα (2 αζ τπ Ρ. 80) {Παΐ 
ΡΙαῖο ἄοεβ ποῖ τεραγὰ βοϊθπεῆο κυβερνητική 85 ἸῃνΟΙν ηρ; [Π6 ῬΟνΕΓ τὸ 
ΘΠΪΌΓΟΘ ΟΠ Ε᾽5 ΔΕ ΠΟΥ 85 νν6}} ἃ5 Κπον]εᾶρα οὗ βίεειηρ. Ἀοοοτγάϊηρ ἴο 
ΕΙΟΠαγᾶβ, να 5Ποι] 4 τοαα ἀδύνατον Ἰηϑῖοδα οὗ δυνατόν. “ΤῇΘ6 οἴαν 
ἄξειη 1 ὈΥ ΠΟ ΤηθΔΠη5 85 ΠΏΡΟΒΒΙΌΪΘ ἃ 5 1 ΓΕΔΠΥ 15 [Πδΐ, νν 116 ἃ τηδῃ 
ΔΟΠΠἾγ65 κυβερνητική, ἢ6 5Που]α δἱ {Π6 βϑῖηβ {1π|6 Δοα αἶγα {115 Οἵ ΠΕΥ ατι 
(ν1Ζ. ὅπως κυβερνήσει, ἐάν τέ τινες βούλωνται ἐάν τε μή). ΤῊΪ5 ν]6 7 15 
αἰγδοῖῦνα 1Π 50Π16 ὕγχᾶγ5, Ὀπὶ [Π6 σοΥΠρίοη οὗ ἀδύνατον ἴο δυνατόν 15 ποῖ 
ἃ ΨΕΙΥ ΡῬΓΟΌΔΌΙΕ ΟΠ, Δ π4 1ξ νγοι]α 5111 566 ἴο θ6 Ππηρ]164 τΠδὲ {Π6 ογανν 
Δα πη [Π6 οχιβίθηοα οὗ ἃ ἴτπ6 αὶ οἵ δίθβοιηρ, ϑνΏΙΟἢ 15, ὉΠΑ͂ΘΥ σοΓίδι πη 
ΟἸΤΟΙΠΊβίαΠ 65, σαραῦ]Ὲ οὗ Ὀεϊηρ ἰδαῦης. 16, ἢ Θιάρνιοῖϊκ, γα τεαάᾶ 
οἰομένῳ, ἴῃ Δρτοοιηθηΐ ψ] αὐτῷ, [Π15 ΡΑΙΓΟΙ]ΑΥ ΑἸ ΠΟ] ἀἸβαρρεαῦβ. 1 
ΓοΥΠΊΕα]ν δοσερίεα 5᾽ασν ΟΚ᾿5 ΡτΌροβαὶ, ας {Πογα 15 ἔοσος ἴῃ. ΕἸομαγάϑ᾽ 
ΟΥἸτΙοἰ5η} {Πδὲ “1Π6 βθηΐθησα οι] Ὀ6 πηοϑί ΟἸΠΠΠΊΒΥ 1 ΤΟΥΤῚ, ΠΟΥ 15 1 ἴο 
τῆς Ροϊηΐ ψῃδί {ΠῸ {ππ6 ϑίβεγβθιηδη {Π1ηΚ5; Ρ]αίο 15 ἀββοσιθῖηρ {Π6 βίδίβ 
οὗ τη1Π4 οἵ [Π8 οτενν." δέ Δἴεσ ὅπως 15 4150 ἃ αἰ Ποα]γ. 

Οη {πῸ σΠο]6, 1 δὴ ΠΟΥ 1ΠΟ0]]η64 ἴο [Π1Π1 [ῃ8 ΘοΠ ΘΙ ἀ6γ᾽ 5 ̓ηΐεγρτο- 
ἰδί]οη ἢδ5 {Π6 πιοϑί ὨΠΠΊΘΤΟΙΙ5 8Π4 ΠηροΙΐδηΐ ΔΥρ Π]Θηΐ5. [ἢ 115 Δ ΟΌΓ, 
84 [ΟΥ̓ [Π15 γεάβοῃ 1 πᾶνε δαορίβα 10 1ῃ 1Π6 ποία. 

11. 

ΨΊΙ 402 π. οὐ γάρ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιχειρεῖν πολλὴ ἃ ἄνοια. οὔτε 
γὰρ γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδὲ οὖν μὴ γένηται ἀλλοῖον ἦθος πρὸς ἀρετὴν 
παρὰ τὴν τούτων παιδείαν πεπαιδευμένον, ἀνθρώπειον, ὦ ἑταῖρε" θεῖον μέντοι 
κατὰ τὴν παροιμίαν ἐξαιρῶμεν λόγου. 

Ι ἀρτθα ἴῃ {Π6 τπηδῖη 1 ΘΠ ΘΙ 4615 νἱανν ΟὗὁἨ {Π15 ραββασθ, ψῃϊοἢ ἢδ 
{τ 514 [65---ἸΊΟΓ6 ἴγθαὶν [δ π|5118]----ἃ5 ἔΟ]Π]ονϑ : “6 πη Κεῖπθ ΕΥΖίθππηρ, 
ο ΕΥΘΟΠΩ͂, νϑυπηδρ ΟὝΘΥ νϑηοοῆξα οὐου νἹΓα Δ ἢ νετηῦρθη ἄογ ΕτΖιθῃ- 
ὉΠΡ Ἰ65ῈΓ βασθη  θῈΓ εἶπ (σε ΖΓ Ταρεηα ππηΖι]θη θη, δ ]Π]Οἢ 
Εἴη ΤΠ ΘηΒΟΠ] ΟΠ 65 ; 445. ρος] ηα ΠΈΠΟΝ Πγίίϑβθη ὙἹΓ 16 65 1πὶ ϑρυίοῃ- 
γγοτί Πεϊβϑί, ΔΌΒΠΘὮΠΠΘ) νῸΠ ὈΏΒΘΙΟΙ Ἀαάς. Τ. ἀῃά Ὁ. (νἢ ΑΚ50) 
σοηηθοΐ πρὸς ἀρετήν ΜΠ πεπαιδευμένον, σοΠΠρατηρ οί. 342 Ὁ Λακε- 
δαιμόνιοι πρὸς φιλοσοφίαν---ἄριστα πεπαίδευνται ἀπᾶ Οογρ. 471 Ὁ εὖ 

πρὸς τὴν ῥητορικὴν πεπαιδεῦσθαι, Ὀαΐ 1ῃ6 Δάνετθ5 γηδ Κα 4}} ἐδ αἸΠδγθηςθ. 
ὙΠ Ποις δὴ δάνοι Ρ]αΐο ννυυϊῖθ5 εἰς ἀρετὴν παιδεύειν (6.6. (ογ. 510 Ἐ). 
ΑἸ ΘΠΓΓοὶν αϊδγεηὶ Ἐχρ]δηδίοη 15 βίνεη Ὀγν ΘΠ πῃ ἀπὰ ΟἴΠ6Γ5. 
ΒΘ. Πα ΠῚ {γα 5] αἴθ5. 85. [Ο]]Ον 5: “6416 6ηϊπὶ ἰη40165 ᾿πχίϑ ἸΒ[ΟΤ ΠῚ 
δγὰ (501 Ρ] 18 ΠῚ ἤδῆπθ ἢ πεάῆῖια ἰβοία δϑί, ἢ6Ὸ ψϑῦο ππηάιδῖὴ βδί 
αα' οἱγίμίοηι (γἱγί 15. Πα Ια ταίοη 6) σαὐζμδηηοαΐ (ἀλλοῖον) Ππτηδηδ 
αὐ] θη" εἴς. Βαΐ (1) Ρ]αΐο 15 Ρτοίεβϑθα!υ οίνιηρ ἃ τβᾶϑοὴ (οὔτε γὰρ 
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κτλ.) ΨῊΥ 1ξ ἴ5 {πΠ6 Πεῖρῃς οἵ (οἹν ἴο αἰζεπηρί ἴο ἰθαο ἃ γοιηρ πιὰ 
ψγΠαΐ 15 ΟρΡροββᾶ ἴο ΡῬΕὈ]1α ορ᾽πίοη, ἀπ α 5141} αι ηγ}5 {γα 5] α θη σῖνθϑ ΠῸ 
500 ἢ ΤΘΆΒΟΠ: (2) παρά σαπποῖ πηθδῃ “ἰχία᾽ “δασοτάϊηρ ἴο,᾿ Ὀὰΐ οἠΪγ 
“ΟΡΡοββᾶ ἴο.᾽ ϑ.! αι Πλ5. νίθνν, νΠ]Οἢ 15 85 οἱ 45 ΕἸοίηι5, μα5 ὈδῈΠ 
Μ]ΔΕ]ΥῪ δοσθρίθα, Βαϊ ΠΟ οἠςα Π8ᾶ5 γεῖ δχρὶαἰημθα πον παρά σδη ὃ τπιϑεά 
ἴου κατά. 

ΤῊ δάπεγθηΐβ οὐ {Π15 ΕἸΓΟΏΘΟΙΙ5 νον ἤανα 4150 ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ Ο8565 5115- 
Ῥεοίεα {η6 ψογὰ ἀλλοῖον. Ἐνβῃ ἴΓ νε δάορὲ ϑοῃπειθιβ Ἔχραπδίϊοη, 
ἀλλοῖον 566 115 δἰ ἢγϑί 5ίρῃϊ βίγαηρε : 5ῃοια ποὶ Ῥ]αῖο πανα ψυτίθη ἄμει- 
νον, ὙΥΒΙΟΠ Μεγ θἤτεη (27. ϑΖνα. Ρ. 95) σοπϑίθὺβ ΠΊΟΥΘ παίασα! ἢ 1 [ΠΙηἸς 
ποῖ, ἔοΓ ῬΙαΐο τηθδῃ85 ἴο βυρραϑβί {παὶ ρΡῈΡΠ1Ο Ορ᾽ πΙοη Μ}1}} ποὺ το]θγαΐῖα Δ ῊΥ 
ΚΙπα οἵ αἰββεηΐῖ, ψνπθίμευ διε ΟΥ̓ΟΙΘ6 Πδῃ [561 Ἔεχοθρὶ τῃῈ θεῖον 
ἦθος, ΜΠΙΟΠ 8. ἃ 5ρβοῖδὶ ὄχϑηιρὶα οὗ [Π6 ἀλλοῖον ἦθος πρὸς ἀρετήν. 
Τηβίεδα οἵ ἀλλοῖον ἴῃ [Ο]]οννηρ ργοροβαὶβ μάνα Ὀδθη πιδάρ, 4]}1 οὗ 
{Π6πὶ (εχοαρὲ [Π6 αὶ) οἡ {Ππ6 τηϊδία θη ἀϑϑατηρίίοη {παΐ παρά τΤηδδη5 
κατά: (1) οὐκ ἀλλοῖον (΄ ποΐ 4]16ῃ το Νἄρεϊ!β 8), (2) -«-«ἄλλο ἢ: ἀλλοῖον 
(΄ οἴμευ ἐῃδῃ δἱίθβη ἴο, Ηδιηδηη, γῆ 4͵50 βιιρσεϑίβ ἄλλο ἢ ὄνειδος ἴοΥ 
ἀλλοῖον ἦθος), (3) ἀξιόλογον ( Ἐγπ]ΕἢτΕὨ), (4) ἀληθινόν (ΕἸοΠατά5). Τῆς 
Ιαϑί οὗ [658 οὐ 5. “ ΒΓΟΏΘΙΥ ϑιϑρθοίβ᾽ ἴπαὶ Ῥ]αῖο αἶἰδὸ ψτοίε κατὰ δῃὰ 
ποὶ παρα. 

1Π|}} 

’ 

ΝΙ 498 Ρ, Ε- οὐ γὰρ πώποτε εἶδον γενόμενον τὸ νῦν λεγόμενον, ἀλλὰ ᾽ Ὗ ᾽ 
Ἂς “ “᾽ν ν ἘῸΝ 3 ΄, 3 ΄ «ς ΄ 9 3 3 

πολὺ μᾶλλον τοιαῦτ᾽ ἅττα ῥήματα ἐξεπίτηδες ἀλλήλοις ὡμοιωμένα, ἀλλ᾽ οὐκ 
Ε] -“ σ ,ὔὕ ΝΜ 3 ΄“ 

ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ὥσπερ νῦν, συμπεσόντα: ἄνδρα δὲ ἀρετῇ παρισωμένον 
“ “-“ Ν ’ὔ’ " 

καὶ ὡμοιωμένον μέχρι τοῦ δυνατοῦ τελέως ἔργῳ τε καὶ λόγῳ, δυναστεύοντα ἐν 
πόλει ἑτέρᾳ τοιαύτῃ, οὐ πώποτε ἑωράκασιν κτλ. 

ΤΠΕ νίϑνν ψν] ἢ 1 ἰακα οἵ (5 ραβϑαβθα 15. ΠΘῪ ἴῃ 5016 οὗἉ [5 ἀδίδ!]5, 
θὰ: ΒΘηΠαγαΐς Πα δἰγεααν ροϊπίεα ουἱν τΠαΐ Ρ]αΐο 15. τείθυτίηρ ἴὸ 
Ἰϑοογαίεβ (416 750ε7. αϑη2. Ὁ. 39), Δῃἃ ΤΠ Π]ΕΓ Πᾶ5 τηδάθ 1 ρσόθαθ]α 
{παῖ {Π6 Τϑίεγθησβ 15 5ρθοιποδ!ν ἰο {π6 Ζιαλιοργγίσες (ρτοΡΑΌ]ν ρα] σε α 
ΔΌουϊ 380 Β.0.). ὙΠ 58Π|6 σ'ΘΏΘΙΑΙ νίθνν 15 δαορίεα ὈΥ τ[ῃ6 ΕΥΈποὴ 
ΕαἸοῖβ οἵ ΒΟΟΙΚ νἹ (Ββριπαβ αῃὰ Μα1|161), απμα γγὰβ αἷἰϑο πε] ᾿γ 
ΞΟΠ ΘΙ ΘΓ, 85 ἀΡΡθδῚ5. ΠῸΠῚ ΠΪ5. {γ8 Π5] 0 “ ἀθηη 516 μαῦθη (65 7ειζί 
δυΐραεβίθ! 8 ΠῚ 6 Π18]5 ἴῃ ἀοὺ ΙΓ ΚΠ ΟΠ ΚοΙς ραβεῆθη, 5οπἄθση γ|6] ἜΠῸΓ 
εἴννα 5010 ῃ8 Ῥγοτίβ, βουρία! εἰς πη οἰ πη ογ ἴῃ ΟἸδΙομΚΙαηρ ρερτδοῃΐ, 
πος χα 4}, 16 ἀἴθ56, Ζιιβα θη ρθβείζίε; δἰπθη Μαπηη θεῖ, ἀεσ 5. ἢ 
τὴς ἀεγ Τυρεηα ἴῃ ΕἸ Ἰπηπηὰηρ ἀπ ΟἸεΕΙ ΟΠ ΚΙαπρ σθρτδομς 50 νο]]- 
ΚοΙΠ 6 Ψ16 τηδρ] ἢ ἴῃ Ὑ εαῖς πηα Ὑνοτί--- Πα Ό ἢ 516. ὨΙθπηα]5. ρΈβθῃθη ἢ 
εἴς. 5886 450 ΗϊγηθΥ Ζ )γιἼδἼοἠηέ7ιο τ. ΔΑ ογιῤοσ. αἴ. 24, 2οΖ, Ρρ. 664, 66ς. 
ΘΟΠΠΘΙΑ͂ΘΥ ἀρΡδαῖβ ἴο τππαεοιβίαηα τοιαῦτ᾽ ἄττα ῥήματα ἃ5 ΤοίοΥγ Πρ ΟἿΪΥ 
ἴο Μηδε [0]]ονν5 (ἐξεπίτηδες--- συμπεσόντα), ἀῃη ἃ 1Π6 58 Π16 νίθνν 5 ἃρρᾶ- 
ΤΘῊΤΙΥ (ἀκοὴ Ὀν 1 τημη!εν ((γ. Δδείΐγ. Ρ. 14). ὙΠαῖ {ΠῈῪ τϑίευ πΠοτῈ 
ΠαΐΆΓΑΙ ἴο ΨΠδΐ Ργθοθάθβ 1} Παιάν 6 ἀδπῖθά, ἀπα γενόμενον--- 
λεγόμενον 15 8ἃ5 ΡΟΟΩ͂ Δῃ ΘΧΑΠΊΡΙΕ οἵ παρομοίωσις ἃ5 οπ6 Ποι]α νΊ5}. 
ἘοΙηΠαγάϊ (]. 6.) δι ρΡοβαβ {Ππαὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα ῥήματα πιδαη5. ΡΙΌΡΟΒΑ]5 [ῸΥ 
ΡΟ ΕΟΔ] τϑίουπη, γεβθιαὈ]]ηρ; Ρ]αἴο᾽5 ἰά68] ϑιαΐθ, ἀπ ἢ [ἢ ϊ5 στοιπηα ΠΟΙ 5 



η8 ἌΡΕΙ ΟΕ ΖΦ Ο ΘΘΘΩ ΥΩ: 

{πα 11 ἴ5 [η6 “Τγεοῤαςηζίσις, ἀα ἢοΐ {π6 Ζαηοργγίεις, οἵ ΜΉΘ Ρ]αΐο 
15. 1π|πκίησ. Βαΐ ΡΙαίο νου Πᾶταὶν ἤᾶνα σομηραῖθα δὴν οὗ ᾿βοογαίεβϑ᾽ 
ῬΟΙΠΟΔΙ ΒΡΘΘο 65 9 15 ον ἐδ εῤηόζε, αι τῃ6 [ο]ονίηρ ψογάβ 5ΠῈ 
τΠἱ 1Π6 οοπίταβί 15 Ἰη πη ἀ64 ἴο 6 Ὀαίννεεῃ πθγα νδροιυτίηρ; του οἰδἢ5 
Δα τὰ Μη. ΝΟΥ 15 ἴἴ κεν (Πδὲ ἴῃς δεῤνόζιε «Ἰ] 65 ἴο ἃ νου 
ῬΕΡΙΒΠΘα 50 ἰαΐθ 85 354, ἴπΠ6Ὸ δρρτοχίπιαίβ ἀδίβ οἵ {π6 “΄γοοῤαρέζίσις 
((τῖϑὲ Ζ2ογαϊιγροδολ. Ρ. 2097). ΠΕ Ἰπἰεγργοίδιϊοη ῃϊοἢ 1 Πᾶνα ρίνεῃ 
οὗ τοιαῦτ᾽ ἄττα ῥήματα ΔρΡῥΕΔΙΒ ἴο Π16 ΘΧΘΟΙΪΥ ἴο 5ι11 ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτο- 
μάτου, ὥσπερ νῦν, συμπεσόντα. Τί ἴ5 ΡετίεοΕ]γ. ἔτι16, 85 Ρ]αΐο 58 γ5, [πδὲ 
[η6 ἤριτα οἵ παρομοίωσις 15 ΠΕνΕΙ 46] Θγαίεὶν αἰπηθά αὐ ὈΥ Ὠΐτη ; οὐ, Ὁ 1ΐ 
156, Π6 Πα5 [Π6 βϑοοά τηδηΠΕ5 [0 σΟΠΟ68] 15 δτί. [Ιβοογαΐεβθ᾽ ῥήματα, 
οἡ [6 ΟἰΠΕΙ Πα, ΓΘ ΘΟΙΥΘΟΙΥ βου θα 85 ἐξεπίτηδες ἀλλήλοις ὠμοιω- 
μένα. 

θάνε δηᾶ ψδυρῃδη σΟΠΊρΡ]οίοὶν τη155 [Π6 πηθδηΐπρ οὗ {π6 ρᾷβϑβαβδ 
ΜΠ ΘΠ ΤΠ6Ὺ ἰγδηβ]αία “(ΠΥ ἤανα πιεί συ] ΡΓΟΡΟΘ815 βοιηθν αὶ ΓΘ ΒΘ ΠῚ ὉΠ] Πρ’ 
Οὔ85, θαΐ [ΟΥΟΘα ΘΧΡΥΘ55]Υ ᾿ηἴο ἀρρεδιηρ οὗ ἃ ρίβοβ ψ ἢ ομα Δηοῖ Υ, 
Ἰηδίεδα οὗἉ [ἈΠΠηρ' ΒΡοπίδη ΘΟΙΙ5}Υ ἰηΐο ΔΡΥΘΘΙηθηΐ, 45 1 [Π6 ργεϑεπί οδβα.᾽ 
Τοννεῖξ δυγβ ἴῃ πη ἢ [Π6 ϑαῖηθ γᾶν, εχοθβρί {παΐξ ἢῈ βθεῖηβ ἴο Πᾶνα 5115- 
ΡΕοίΘα δῇ δ] βίο ἴο {Π6 Βορῃ]βίιοαὶ τῃθίουιοϊδηβ ἴῃ ῥήματα---ὡμοιωμένα. 
Τῆς νῖενν δάορίεα ἴῃ 7. πα (.᾿5 ποίβ 15. Ῥυδοίίοδ!]ν Ἰἀθητῖοαὶ τὶς ἐπδΐ 
ὉΠ ΠΡ. οὔτοι ΝΣ ; 

ΙΝ. 

ΨΝῚ 600 Α. 3) καὶ ἐὰν οὕτω θεῶνται, ἀλλοίαν τ᾽ οὐ φήσεις αὐτοὺς δόξαν 
λήψεσθαι καὶ ἄλλα ἀποκρινεῖσθαι ; 

ΠΕ τοδαϊηρ οἵ [Π6 θεϑδὶ μ85 ἢ καὶ---ἀλλοίαν τοι κτλ. 15 τεϊα! πθα ὈΥ 
ΒΟΠΠΕΙΩ͂ΘΥ ἀπά (11 δ᾽5 ομδηρε οἵ τοι ἰο τε) Ὁ. 8141] 8τπὶ απὰ Ἐδγιηδηη. 
Οη 1Π15 νίενν ἀλλοίαν δόξαν λήψεσθαι. τηιιδὲ θ6 πηάειδιοοά 45 ἀεποιίπρ ἃ 
σἼαλιφ6 οἵ ΟΡΙΠΪΟη ἔτομι [Π6 ἀλλοίαν δόξαν οἵ 499Ε. Βιιΐ 1 5 ἜΧΙΓΕΠΊΕΙΥ 
Δ ΚυναΥα [0 ΒΌΡΡΟΒΘ {Ππαᾶΐ [η6 ἀλλοία δόξα 5. ἀϊδτεαης ἴῃ [Π6 ἔνγο οᾶ565 ; 
ΠΟΥ ΟΔ) ΠΊΘΠ 6 5814 ἴο φλαγιρθ δι Ορ᾽ πίοη ψῃΪοἢ ἴξ 15 ἀοιθίι] 1 ἐπ Ὺ 
ενεῦ Π6]4. ὍΠα56 αΠ Πα Π1165 πᾶνε δα Ἡ ουπηδπη ἴο τοδα ἀλλ᾽ οἵαν τοι (ν τἢ 
ΒΙΘΡΠΔΠι5 Δ Πα ΒΟΙΩ6 ἸΠΙΘΓΙΟΥ Μ85) ἴπ 4098, πα εβϑίαπαϊηρ λογιζόμενος 
Ὀαΐοτθ οἵαν τοι---5ΈΓΕ]Ὺ 8. ΒΕΓΔηρῈ ΕἸΠρ56, ἀπά οἰμουνν θα δὴ ἰπϑαῆηοϊεηΐ 
τειν. ἀλλ᾽ οἵαν τοι ἴῃ 4098 νγὰ8 αἰβδὸ δἀορίε γῪ Αϑβί, ψι τ οἵΠοΥῦ 
ΟΠ ΔΏΡΕ5 Π]ΠΟἢ ἴοο Θχίθηβίνε ἴο Πεθα γοδιΐδίίοη, που Ρ ἢ σαρροτίεα ἴῃ ρατὲ 
Ὀγ τῇ τβδάϊηρ οἵ ᾿πΐθυϊου μΜ585.. ὙΠΕῖα 5Που]α θῈ πὸ ἀουδὲ (πΠαΐ ἀλλοίαν 
τοι ἰῇ [Π6 ΘΔΥΠΘΙΓ ραββᾶρα ἰ5 ΒΟ Πα. [ἢ σοοα Τοψείξ ρτόροβεβ ἴο γεδά 
ἢ καί, Ἰοϊηίηρ; καί πα οὕτω, Πα Ρ]αοίηρ ἃ ΠῚ] 510 Ρ δίϊεσ. ἀποκρινεῖσθαι. 
Α 51Π2Π|ΔΥ ν]αν νγὰ5 Π64 Ὀγ Αβί. Βϊ καί οου]ᾶ ΠΑγΩ]ν θῈ τακθη ΜΠ ἢ 
οὕτω, Δηἃ ἢ καὶ ΜΟΙ] 5ΕὙΠΚ6 ΘΥΘΙῪ ΤΟΔΩΘΥ ἃ5 1Π6 π5ι8] ρατίίοα οὗ ἰπη- 
ἰειτοραῆοη. 1 γάρ (Ἰηϊοιτοραίϊνα), ψΒ]Οἢ Ἔτη Ἔἤγθη οοη]εοίατεβ (2 2 
μδΖμα!. Ὁ. 98), 15 ΠΙΡΉΪΥ ᾿ΠΊρΓΟ Δ 0]6. 1 [ΟΥΠΊΕΥΥ τοδα ἢ οὐκ, αηα αἰτεγεά τοι 
ἴο τε. ἢ) οὐκ 15 ἰἀνοιτεα α͵5ϑο ὈγῪ (δ ρΡ 611, θὰΐ {π6 δας που ἐγ ἔοσ τΠ 6 
Ὠδραίνα--- δηα ἘΊοΥ. Τ0----ἰβ ΘΧΙΓΘΙΏΕΙΥ 5Π|6}ϊ, Δηα Βαϊζοι᾽ 5 επηθη αίίοη 
ΔΟΘΟΙΠ 5 ΤΟΤΕ ΘΑ 51}Υ [ῸΓ [Π6 τεδαϊηρ οἵ ἴπη6 οἱάδϑί μ585. Τὴ6 τεϊθητοη 
οἵ καί “Ἔνθῃ᾽ 15 4150 8ῃ ᾿πῃρτονειηθηῖῦ: ἵΓ ἃ περαῖϊνε Πα θεδη τε, να 
5ῃο"] 4 ἤᾶνα Ἔχρεοίθα ταῖῃοι οὐδέ [ΠΔῃ οὐκ. 
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ΔΙ: 

ὙΠ 501 Β Ἔ ᾿ 3: 3 ζό . ε ΄, » 
4, 8. Ἔπειτα, οἶμαι, ἀπεργαζόμενοι πυκνὰ ἂν ἑκατέρωσε ἀπο- 

΄ “ ’ὔὕ 

βλέποιεν πρός τε τὸ φύσει δίκαιον καὶ καλὸν καὶ σῶφρον καὶ πάντα τὰ 
“- - .. - -“ 

τοιαῦτα, καὶ πρὸς ἐκεῖνο αὖ, ὃ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐμποιοῖεν, ξυμμιγνύντες τε καὶ 
-“ ’ὔ Ν Ε] 

κεραννύντες ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων τὸ ἀνδρείκελον κτλ. 

ΜΥ νἱενν οἵ {15 ρᾶβϑϑαρβ ἀρῖθεβ οἰοβεὶυ ΜΙ τηαὶ οἵἩ Βομηθι θυ (568 
5 ἰταπϑαἰίοη ΡΡ. 1ό9, 393) εχεοερί {πὲ 1 {Π|πκ 1ἴ 15 θείαν ἴο ἰγαηβίδίθ 

ἀνδρείκελον ὈΥ ἴῃΠ6 “σοΙουγ ἀπὰ [κα ηε55 οὗ ἔτι Μδηῃοοί;, τίμα 1Πδῃ 

ὈῪ “ἀἴε Εατρα᾽ ἀε5 Μεηβοῃεη," 50 85 ἴο Ὀτίηρ ουΐ [π6 ἄοι]6 5] 5] Ποδίοη 

οὗ ἴπ6 νοτγὰ (5εε οὔ γράφειν νόμους 5ο1 Α). ϑοΠΠΘΙ ΕΓ [ΟΥΠΊΕΤΥ ἀδηϊθά 

τμαΐ ἀνδρείκελον πιδαπί Δηγτηρ θα γοπα “Ἰπιαρο ΠΟΙΏ]η15," θαΐ ἢ τείγαοίϑ 
115 νίαν ἴῃ Πῖ5 ““αϊῥαγιοηέα (Ρ. 49) ἀπ ΤΥΔηβἸδίίοη. 
ΘΟΠ πο οι 5 ἰοχί ἰ5 ΤΠ ογεα 150 Ὀγν Βαϊίεσ. ὙΠ τηδ]ουν οἵ δα! τοῦ5 

Ρτείεγ καὶ πρὸς ἐκεῖνο αὖ τὸ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐμποιοῖεν ξυμμιγνύντες κτλ. 

(5εε σ΄. 5.). [πὰ τμαΐ οᾶβ8 Μὰ πηιβί Ἐπ Ὲ Πα δηα ψτὶῖα αἰ ἴΠοῚ ἐμποιοῖέν 

τε (ϑοΒ]εἰθυτηδο ἢ 61) ΟἹ καὶ ἐμποιοῖεν (Α.5[), ΟΥ ἀποβλέποντες Ἰηδίεδα οἵ ἀπο- 

βλέποιεν (ϑι41}Π0 τη), ΟΥ Ξομιθι ΠΙηρ᾽ Εἶβα ἴο {Π6 βϑῖηβ ῬΌΓΡοΟΒΘ. ἘθυμηΔΠη 

δηα 1. απα Ὁ. ἴρποτα {π6 αἰ Που]γ δἰτορείμεσ. Βαΐ ανθη ΜΙ 500} ἀπ 

ἐπιοπ 64 ἰοχί, ἴπΠ6 βεῆβα ἰβ ΔΌΠΥ; ἴὸγΓ {Π6 Ἰαριβϑαῖου ΨηΟ βίαγίβ ΜΙ 

ἃ ἑαύμία γαδα τιβεα ποῖ ἰτουῦ]ς ἀρουΐ τὸ ἐν τοῖς ἀνθρώποις δίκαιον εἰς. 

ἩΠ5 ςοπϑιϊτατίοη 15 ποῖ ἃ σοπΊρτου δα Ὀθίνγθθη ἔῸΥ Ἐχαπιρ]8 Αἰμθη5 δηά 

τῃε Ὑγοια οὗ 14685, θαξ βομηθίπίηρ ἃ5. ΠθΥ [Π6 Ἰδίζευ 85 {Π6 ΠτηΙ ΓΔ ΙΙΟἢ 5 

οἵ ΘΠ Π]Υ οχἰβίθσπος ΜΠ 811ονν----ἶπ ΟἴΠΕΙ ψουβ 50 ἃ ΡΟΙΠΥ 85. 15 

ἀεςουθεά ἴῃ ἰπ6 Ζεῤημόζε ὍὙη6 ῬΕΙΠΟΒορ με -Κίηρ 15 ποῖ [η6 τῆδη ἴο 

Ραΐῃξ δὴ ἱπιρεσίεος ρίοϊασα, ἐπουρῇ 6 Κποννβ [παῖ 10 ΜΠ] θῈ Ῥαΐ ἃ Ρἱοίατε 

αἴτει 4]}. 
Βυτγποί ριηΐβ ἔπειτα---πάντα τὰ τοιαῦτα, καὶ πρὸς ἐκεῖν᾽ αὖ τὸ ἐν 

τοῖς ἀνθρώποις ἐμποιοῖεν, κκλ. ΤΠΪ5 ΕἸηεηἀδίίοη ἀρρεαῖβ ἴο τὴ6 ἴο ἀε- 
Ρτῖνα ἑκατέρωσε οἵ 811 τηεδηϊηρ ῃα ΡοΟΙηΐ. 

ΝΙ 

ΨΙ 508. ὐμαθεῖς καὶ μνήμονες καὶ ἀγχίνοι καὶ ὀξεῖς καὶ ὅσα ἄλλα 

τούτοις ἕπεται οἷσθ᾽ ὅτι οὐκ ἐθέλουσιν ἅμα φύεσθαι καὶ νεανικοί τε καὶ μεγαλο- 

πρεπεῖς τὰς διανοίας οἷοι κοσμίως μετὰ ἡσυχίας καὶ βεβαιότητος ἐθέλειν ζῆν, 

ἀλλ᾽ οἱ τοιοῦτοι ὑπὸ ὀξύτητος φέρονται ὅπῃ ἂν τύχωσιν, καὶ τὸ βέβαιον ἅπαν 

αὐτῶν ἐξοίχεται. 

ΘΟἢ ἰ5 1ἴΠ6 τοδᾶίηρ οὗ Α απά Π: δπᾶ ποπε οὗ [Π6 οἴει μΜ85 πᾶνε 

ΔῊΥ νατίαηΐ νου αἸβοιβϑίηρ. 
ΟΥ τε φυδιϊῖεβ παπηεᾶ, τῃ6 (Ο]]ον προ ἀΡΡΘαΓ ἴῃ [π6 ἀεβοτρίίοη 

οὗ ἴμε ῬῃΠοβορηϊς ομαγαοίεσ (485 ο--487 4): εὐμάθεια, μνήμη, μεγα- 

λοπρέπεια. Τὶ 15 4150 Οἴθαγ {παΐ οἷοι κοσμίως---ζῆν τα ρΓΟΒΘ 5 σωφροσύνη 

(485 Ε). ἀγχίνοι ἀμ! ὀξεῖς σοΥίΔΙ ΠΥ τοίου ἴο ᾿ητο]]θοίιαὶ 4.4 11|65, 85 

ΔΡΡδδῖβ ἔγομη {Πποὶγ σου παίίοη Μ ἢ εὐμαθεῖς καὶ μνήμονες, ἀπά ψἱ ἢ ὅσα 

ἄλλα τούτοις ἕπεται: οἴ, αἰ5δο 7 εκεί. τ44 4. νεανικοί “Βρ᾿Πίαα᾽ Πα5 δ 
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ΠηΙ 65. ψ ἢ ἀνδρεῖοι (486 8--- 487 Α), Βαϊ ΨεΙΠεἤτθη (1. δέμά. ΡὈ. 98--- 
103) 15 τη δία Καη ἴῃ Πο]Ἰπρ' {πὶ [ῃ6 ἔννο ποιίομβ ᾶτὸ Ἰ4θηιῖοαὶ. 

Αοοοτάϊηρ, ἴο Θομπείάθι, ΨηῸ τοίδίηβ {Π6 τεδαϊηρ οὔ [πε Μ88, 
εὐμαθεῖς-- μεγαλοπρεπεῖς τὰς διανοίας [ΟΓΠι5 {Π6 Ῥτεαϊοδΐθ, {Π6 ϑαθ]θοῖ 
Ῥεϊηρ᾽ οἷοι--ζῆν. ΤῊΪ5 ἱπιεγργείδίίομ ρῖνεβ ἐΠπ6 τὶρηΐϊ βθηβα, θὰ ἴ5 οὐπου- 
156 ἔογοθα δηα τππηδίπτα! ἴῃ {Π6 ἰαϑὲ ἄερτεα. Μοζβϑονοσ, ἱΓ οἷοι ἰ5. {Π6 
ΒΕ] ΕΟ, να οδῃ βοδγοαὶν αἰββοοίδία οἱ τοιοῦτοι ΠΌΠῚ ἴΐ, ἃΠα ὄνθῃ οἡ 
ΘΟΠΠΘΙΕτ᾽ 5 νίαν οἱ τοιοῦτοι τεΐογβ ἴο εὐμαθεῖς--διανοίας. 

ΘΙΔΠ θαι πὴ ῥυη5 ἃ σΟΠΊΠΊ8, ΔΙΓΕΥ φύεσθαι, ἀπιᾶ τπηπετοίαη5 Ρ]αΐο τὸ 
ΤΊΘΔΠη ἴΠδὶ ἃ σοι Ι Παίοη οὗ [ῃ6 ἰπῖε]]θοίαὶ νἱτίπεϑ Ἐπαπιογαίεα ἴῃ 
εὐμαθεῖς---ὀξεῖς 15 1[561[ ΤΆΓΘ, ἃ5 Ὑ}Ὲ}} 45 1ῃ6 τιηΐοῃ οὗ 5ρί ξ ἀπά βορυίείυ. 
ΘΌΟἢ, ἃ νον, Ἔν Ὲ ἢ 1 ΒΤΑΙΗΓΊΔΊΙΟΔΠΥ ΡΟΒΒΌ]6, 15 σασίϑί ]ν δυνατά ; ἀπά 
γγ6 ἢᾶνῈ ἜνΕΥΥ ΓΕΆ50Π ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ (Παΐ Ῥ]αΐο αἸά ποῖ σοηϑίθγ {πὸ ππίοῃ 
οἵ Κιπάτεα 1Ἰη:ε]]θοίι8] ἡ 8}1{165 ἃ5 ἴῃ ΔΠΥ ΨὙΑΥ δχοδρίίοπαι. [ι ἰ5 {ΠπῈ 
ὉΠΊΟΉ ΟὗὨ οεγίδϊη 1π.6]]οΐτια] ἃ ηα πλοτα] νἱγίιι65 ν ἢ σδγίαϊῃ ΟἾΠΟΙ ΠΊΟΓΔ] 
νἰτί 85. ἩγΏ]Οἢ Π6 σΟΠΒΙ ΕΓΒ ΤαγῈ : οἵ, Ζζεαεί. 144 Α, Β, {π6ὸ ψῇο]ε οὗ ψῃϊοῆ 
Ῥᾶ558668 15 ᾿τηροτίδηϊ ἔοσ {Π6 ππαογβίδπαϊηρ οὐ Ρ]αΐο Πεσθ. 

ΟἸΠεῖβ, ΒΌ 6 ἢ 5 Νδιτηθἤγεη 1.0, δηα 7. δηὰ (Ὁ, Ξαρροϑβε {Παὲ οἷοι--- ζῆν 
15. ἃ ΘΟὨΒΘΟΊΘΠΟΒ Οὗ νεανικοί--- μεγαλοπρεπεῖς. ΤῊΪΒ5 15 ΠΟΙΤΕΨΕΙ͂ (85 ΘΠΟΤΟΥ 
Ροϊηΐβ ουἱξ 4. 1 2 Ά. Χνὶ Ρ. 236) ορροββά ἴο βνεῖυ βίδίεπηεπί τηδάθ ὈΥ 
ΡΙαῖο οὐ {πΠ6 ϑιρ]εοῖ. ὙΠ Τρροβιίίοη Ῥδίνθεῃ θυμοειδές, νεανικόν, 
ἀνδρεῖον (ΌΥ ὙΠΟ Ὦ 15 τηρδηΐ, ἴῃ {Π15 Ραγαῦ σοπίταϑί, [μ6 δοίϊνε 5146 
οἵ (ουτάρε) δΔηα πρᾶον, κόσμιον, σῶφρον εἴο., 15 Τερδτ4644 ὈΥ πῃ 85 ἴῃ 6 
ἐαηἀατηθηΐα! ΔηΓΠ 6515 οὐ Παπηδη ΟΠδγδοίευ ; 566 [ῸΓ ΘΧΘΙΏρΡΙ6 11 375 6, 
ΠΙ.399, Δ1ΟὉ, «οί. 306 ΟΥ̓, 307 Ο, 309 Ε, 2118, Ζ77:. τϑ α δηᾶ ἤατυς 
7318. Ὗε Πᾶνε ῃο τὶρῃΐ ἴο μΙ46 {Π15 ἔδοϊ ὈΥ ἜἼχρ δὶ πὶηρ ΑΥΤΑΥ νεανικόν. 
ΤΠΘ νογὰ τηθδη5 “Π1]] οἵ γουτῃῇι] νἱροιτ,᾽ “βρισγιεα,᾽ δηα ποίῃϊηρ ΤηΟτα. 
νεανικόν 15 Οἵ σοι[586 ἃ σοηϑεταπεηΐ ἔδοίου ἴῃ ἀνδρεῖον, θα 1 15 ποί 4 Θητὶ- 
68] ΜΠ 11, ΠΟΥ 40 ΔηΥ οἵ {Π6 ραϑβαρεβ ψῃ]οἢ ΜΕΥ ἤχθη οἷΐεβ (Ζεαεί. 
τόδ ο, Με. 425 Ο, 4918, 563 Ε, .2.),5. 204 Ἑ, 41ε. τοά ΑἹ ρζονε ΔΠῪ 510 ἢ 
ἸΔθητγ. 5111 1655 ἀοβθβ ἴΠ6 ϑγογά τηθαῃ “'βεπαγοιβ᾽ (7. δπᾶ (.), οἵ 
Κυδῆρ, τηδηημαΐς, ππα οὐζζζε ἐϊελέζο (ει βῃγβη). 

ΥΥε τηδὺ 1ῃεγθίοσα θ6 οοϑγίαϊη {Παΐ νεανικοί--- μεγαλοπρεπεῖς ἰ5 ΟρροΞβΕά 
ἴο οἷοι---ζῆν. Τὴ ΜΒ τεδάϊηρ Μ}}}} δάμη οὐἩἨ {Π15 ΟΠΪΥ ἴξ γα σοπῃβίγιθ 
φύεσθαι Μ1ΓΠ οἷοι, Πα 5 ρροβα παΐ καὶ νεανικοί---διανοίας 15 Δα ἀεά 
ῬΑΙΘΠΓΠΘΙΟΔΠΥ 85 ἃ οι οἵ δἤεσίποιρῃί. ΤῊ ννὰθ ϑοῃ] δ ΘΠ ΟΕ 5 
νίθνν, ΔΠ6 11 15 4150 ομε οὗ 7. δηά (.᾽5 δἰζεαγῃμαίίνεϑ. Τί 15 οθυίδίηϊν τἰρηΐ 
1 56η86, Ῥαΐ [Π6 σοῃϑίχιοι ἢ 15 [ΠΤΟΙΘΓΆΌΙΥ Δ Ιριιοιι5 δηα αν κυννατά 
(οἴ. ϑιιβα πῃ], Οόλ. Ζ μίχο. 11 Ῥ. 1091 21.). 

δγίοιιβ βο] 0 η5 Δ1Ὸ ΡΟΒ51016. 1 [ουπιεῦν (ἢ Ηεϊπάοτ οἡ 
Ζ7Ζἠφαφί. 144 Α) ἰἸδηΒροΒεα καί τεδαϊηρ φύεσθαι νεανικοί---καὶ οἷοι κτλ, 
Ἡ ΘΙ ΠΔοΥ 5 ΤΕΙΠΘΑΥ 15 ΠοΈν εΥ μοὶ 416 βαςδίδοΐζογυ, θθοδιβα 1{ ἰὰγ5 8]} 
1Π6 5δἴγβδϑ ΠΡΟῚ {Π6 αἰ που] ν οὗ ππάϊηρ [Π6 ἔνο ορροβιία Κιηα5 οἵ φιοζαΐ 
4 4}1165 ππ|6α ψΊΠ 1πι6]]Θοίι] βαρδοιῖγ, νΠΘτθα5---ἃ5 ἈΡΡΕΔΓΒ5 ΓΟΠῚ {ΠῸ 
πεχί ϑβεηίεμοε-- -ἰῃ6 στοϊαναηξ ροιηΐ 15 ἰῃαΐ 1η.6]]θοίτπα] νἱναοῖῖν πὰ 
ΔΟΙΠΊΘΠ 816 56] 40Πὶ ἰου πα δ᾽οηρ ψΙΠ ολδ οὗ {Π6 ἴνγο ρῇδβεβ οἵ πηοσδ] 
ΟΠ δΥδοίου, ν]Ζ. ΞΟΠ ον δηα βἰβαίαβδίημθβθυ ΕῸΓ {Π15 Γθάβοη 1 πον να ΠίΓῈ 
ΟἹ {Π6 {γα ΡΟ ΘΙ 0η Ρῥτηἰθα τη {πε ἰεχί. [10 15 ψογίην οὐ ποίβ {παΐ ἴπ 
ἴννο Ρααβ ψΠατα [Π6 50 τρα οἵ Α ομηίίρα ἃ Ραββδᾶρε οἵ βοπηα Ἰβηρίῃ, 
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στῃουΐ {Π6 αχοιβα οὗ μοτηοϊοίεϊδαΐομ, ἔπ 6 ΠυτΊ ΘΓ οὗ Ἰοίίουβ 15. 41 δηΐ 
2490. (866 ἐ7- 2121. ΟἹ 504 Ὁ, Χ ὄοτ α δηὰ ἤηίγοα. ὃ 5). Ηδτγε ἴἴ 15. 40. καὶ 
νεανικοί---διανοίας Ψιαγν οἵ σουγϑα Ὀ6 δὴ ἱπεγροϊδίϊοη, Ὀπξ 1 15 ποτα ΠΚΕΪῪ 
ἴο Ὀξ δὴ οχμηϊεα Π1πΠ6 ΟΥ 1165 ΙΟΏΡΙΥ ταρὶδοεά, 

ὙΠ: 

ΨΙ 5078. καὶ αὐτὸ δὴ καλὸν καὶ αὐτὸ ἀγαθόν, καὶ οὕτω περὶ πάντων 
ἅ τότε ὡς πολλὰ ἐτίθεμεν, πάλιν αὖ καὶ ἰδέαν μίαν ἑκάστου, ὡς μιᾶς οὔσης, 
τιθέντες, ὃ ἔστιν ἕκαστον προσαγορεύομεν. 

Τῆς αἰ Ποῦ] 65. οἵ {Π15 βεηΐθποα ἤᾶνε ΠαγαΪΥ τρορῖνεα ϑαβϊοϊεης 
αἰτεπίίοη δὲ [ῃ6 Πδηάβ οἵ βαϊῖοῦβ. 

1 κατ᾽ ἰδέαν---ἰῇς τεαάϊησ οἵ 411 [Π6 μ85---ἰβ σβηϊπηθ, Μηδ 15 [6 
δτδτ τ δῖ αὶ οὈ]εοΐ οὗ τιθέντες ὃ 

ἼΤνΟ ΡΟΒ5ΙΠΠΠ65 βυροαβδί {ΠΘΠΊΒαΙνεβ. ΟΠἿΘ 15 ἴο πηαοιθίδηα ἕν ΟΥ 
1Πη6 |κ6,. 825. Ῥᾶγα]]εὶ ἴο αὐτὸ καλόν ἀηα αὐτὸ ἀγαθόν. ὝῊΪ5 νἱενν 15 
ΔΡΡδτθΕΥ δαορίεα Ὀγ ϑοΠΠΘΙδσ, νγῃο ἰγα 8] αίεϑ “ η4 ἄδηῃ εἰπ βοπ πΠ65 
56] θϑὲ Πα εἰπ σαΐαβ βε] δὲ ππηὰ 50. ὈΕῚ 8116}, νγὰβ ΜΙ ἀοτγί 415. νῖε]65 
βείζίβῃ, Ψ]ΘάΘσι1Π 62715 ΠΔΟἢ ΕΓ ΔΗΡΘΠΟΙΠΙΠΘ ΠΕ ΕἸΠΠ ΕΙΣ ἀδ5 Βερτβϑ 
Εἰπ85 Ἰεάδη βείζεηα ΠΕ Πθη ΜΙ 1665 445, νγὰ5 1ϑῖ." Θ.4ΠΠΌδ11ΠῈ 566 Π15 
ἴο πᾶνε ἴακεῃ ἃ 51Π11187 νἱθνν, ΔΙ ΓΠΟῸΡ Πὶ5 ποίθ 15 ποῖ ααϊῖα ἜΧρ] οἱ. 
Βαΐξ 1( 15 50 αἰπου]ῖ ἴο βαρρΡὶν ἕν 85 ἃη οὔ]βοΐ ἴο τιθέντες {Πα νγεὲ πημθί, 
1 {Π|ηΚ, τα]θοῖ {Π15 1 ουρσγείδιοη ἰτορεῖμθσ. Τὴδ ϑεοοπμα δπα τπιοτα 
ῬΙΔ51016 δἰξεγπδίϊνα 15--- ἢ ῬΥΔΏ1], ἀπ {πὸ ἘΠΠΡΊ5ἢ βαϊοῦβ ἀπ {τδῃ5- 
Ἰαίοτβ----ἰο τεσαγὰ [η6 οὈ]εοῖ οἵ τιθέντες ἃ5 Ἰἀ 6 ΠΈ10 41 ΙΓ ἰμαΐ οἵ ἐτίθεμεν. 
Βαυΐ κατ᾽ ἰδέαν μίαν τιθέντες 15 [27 ἴτΟΠῚ ΟἸΘΔΥ. τιθέντες Οὐρῇς οἰθατῖν ἴο 
ΡῈ υπάεγϑίοοα ἴῃ [Π6 58ΠΊ6 56 ῆ88. 85 ἐτίθεμεν, Δη (ῃ6. ψΠΟ]6 ρἤταβε 
5ῃοΙ]α Ἔχρύθββ [Π6 ΔηΓΠ 6515 οἵ ὡς πολλὰ ἐτίθεμεν. ὟΥε τα ΠαΙαΪΥ 
7υ5Π64 1ῃ {γα η5]αἰηρ τιθέναι κατ᾽ ἰδέαν μίαν 45 “Τεάϊτισε ἴο ἃ 51Πρ1]6 ΤΟΥΤῚ ̓  
(Ὁ. ἀπᾶ Ν.) οὐ “Ὁπηρ ὉΠΩ͂ΟΥ ἃ 51ηρ]6 Ιά6δ᾽ (Τονεῖι), ΔΙ ΠουρῊ 1Π6 ρἤταβα 
τηϊρῦ ῬΟΒΒΙΌ]Υ ἤΕΓΕ τηθδῃ ὙΕρατα ἃ5 θεΙοηρὶπρ ἴο οης 1668. [1 κατ᾽ 
ἰδέαν 15 Ξοιιη6, ἴΠε ἰδαϑὲ τπιηδδ.βϑίδοςουυΥ σΟΌΓ56 15 ρΕΥΠαΡρ5 ἴο ρυϊηΐ ἃ σο ἢ 
δίζε. ἐτίθεμεν, ἀῃη ἃ εΕχρ]αϊη {Ππ|5: “ΤΕΥ ΟἿἹἿΓ ῬΙΟΟΘΌΓΘ, ΜγὙῸ ὙἱΕΝν 
1Πϑῖὴ 45 (8}ΠἸὴρ΄ ὉΠΩ͂ΘΙ ἃ 51ηρ616 [64 οἵ 6δ6},,...Δ Πα 6411 εδοῦ {παῖ- τ Ὡ] ἢ- 
Ζ5᾽: 1.6, ΤΟΥ ΕΧΘΠΊΡΙ6 δίκαιον, σῶφρον εἴα., ΕΔ Οἢ οἵ ψΠΙΟΉ ἡγε ἴοοκ 85 πολλά, 
6 ΠΟΥ͂ Ταραγα ἃ5 ὈΘΙΟΠΡΊηρ ἴο ΟΥ̓́ Α]ΠΠ1ηρ Πα ΕΓ ομα [ἀφ οὗ δίκαιον, ΟΠ Ὲ 
οἵ σῶφρον εἴο. Ῥεΐ πΠΕΘΙΓΠΘΙ {15 1Π ουρσείαι ἢ ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ΟΠΕΓ ΜὮ]Οἢ 
1 σδῃ ἄδνῖβα (510 ἢ ἃ5 “τερασγα δοσοσαϊηρ ἴο᾽ οὐ “1 [ἴῃς ἸΙρῃς οὗ᾽ οπϑ [ἄθα 
οἵ 68 0}}} ἐγ Π]5Π 65 ἃ [ΠΟΘ ΡἪΪΥ ΟἸΘαΥ Δ Πα 51Π10}6 56η88, ΟΥ̓Δ 58[ἰϑαοίογν 
ΔΏΓΓΠ 6515 ἴο ὡς πολλὰ ἐτίθεμεν. ἼΤΠΕ ΟἿΪΚ 5υἰς140]6 σοηίγαβὶ 15. {παΐ 
Ὀαύναθη τΠῃΠ6 οπα [ἄθ8 [[561{ δηα [η6 πολλά. ἘῸΓ [Π15 Τθαάβοῃ 1 Πᾶνα νθη- 
ταγαα το τθρίδςα κατ᾽ Ὀγ καί. ΤῊς οσοσυτγθηοε οἱ τὰς δ᾽ αὖ ἰδέας ἴπ [πΠ6 πεχί 
ΒΘΠΐΘΏΟΒ 15 8150, 50 [21 85 ἴἴ ρο068, ἰὴ ἰανουγ οἵ [Π6 ρτοροβεά οουγϑοῖίοῃ. 

Τ ννε τϑαά καί ἰοὺ κατά, νγε ορῇϊ σογίαι αν (νὰ Βοβαπηαμθι) ἴο τας 
ὃ ἔστιν ἕκαστον ἃ5 ἃ ϑθοοηάδτιν ρτγθαϊοαϊθ δἕιεῦ προσαγορεύομεν. ΤῊ 
{τα 5] [10 “νῈ 0411] δα “{Π8ι- ν 1 Οἢ- 15 (Θομηθίογ ἀπ οἱ δι5) ἰ5 
ΒτΑΙΩΤΊΔΙ]Ο4}]γ ΡΟΒ510]6 ἀηα ονθῃ ΠΘΟΘβϑατσυ, 1 {Π]ηἸκ, 1 κατά ἰ5 τοιαϊπεα; 
Ὀτιῖ 1{ Ὑ}1}} βοατοοὶν ὕ6 ἀεηϊβα τπαὶ ὃ ἔστιν ἕκαστον, ταῖκαη Ὀν ἰϊ56], 5 

ἈΠΕ; 6 
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Ιηοϑὲ δα51}}} δΔη6] Πδίμγα!]ν ὑπαειβίοοα 85 ἴΠ6 σεηθγ 564 ἔογμη οὗ [Π6 
1ΙάἸοτη ὃ ἔστιν καλόν, ὃ ἔστιν ἀγαθόν εἴς. 1 50, ὃ ἔστιν ἕκαστον 15. ΔΠ 

ΔΙ ΠΟΠ 4] τεαβοη ΓῸΓ τεδάϊηρ καί Ἰηβιεδα οἵ κατά. γε ροβίιϊαίβ “οπμῈ 
146 οἵ βϑοῆῃ᾽ δηᾶ .8]}] 1 “ψῇῃδί εδοὴ 15. Τῆς Ῥαϊαπηος Ὀεΐνεθη ἰδέαν 
μίαν ἑκάστου «αῃὰ ὃ ἔστιν ἕκαστον σου]α ποῖ Ὀ6 ΠηοΓῈ ΡῬ͵ΙΘΟΪ56. 

Ιῃ οΥδγ ἴο ρτον4θ δὴ οδ]βοΐ ἴου τιθέντες, 1 ξΟΥΠΊΕΙν τεδά ἕκαστον, 
1ηϑῖεδα οἵ ἑκάστου, Ὀπΐ [Π6 σοΙγθοίοη. ΠΟΥ͂ 5ιιρσεβίθα ἈρΡΘδῖ5 ἴο 1η8 
Ὀειίευ δηα ποσὰ πκΚεὶγ ἴο θὲ τρῃΐ. 

ΨΝΊΠ. 

ΨΙ 507 ν, Ε. Τὴν δὲ τῆς ὄψεως καὶ τοῦ ὁρατοῦ οὐκ ἐννοεῖς ὅτι προσ- 
δεῖται; Πῶς; ᾿Βνούσης που ἐν ὄμμασιν ὄψεως καὶ “ἐπιχειροῦντος τοῦ ἔ ἔχοντος 
χρῆσθαι αὐτῇ, παρούσης δὲ χρόας ἐν αὐτοῖς, ἐὰν μὴ παραγένηται γένος 
τρίτον ἰδίᾳ ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο πεφυκός, οἶσθα, ὅτι ἥ τε ὄψις οὐδὲν ὄψεται τά τε 
χρώματα ἔσται ἀόρατα. 

ΤἼΕ Μ55 ἢᾶγε ΠΟ νδῦϊδηΐ οὗ ΔηΥ σΟηΒΕ] ΠΕ ΠςΒ. 
ΒΟΠΠΘΙ δ ΒΟ] αν ὑπαεγβίδηαβ αὐτοῖς ἃ5 τοῖς ὄμμασιν, τείεττηρ το 7727). 

67 ἢ, ΘΓ 1 15 ν᾿ τέ }}γ 5816. {Πδὶ (Ο]ΟυΥ, ἴῃ δη δοΐ οὗ ϑὶρῃίΐ, ἐμπίπτει 
εἰς τὴν ὄψιν. Βαϊ ἃ σαγεῖα] βίπαν οἵ {πὲ δηδὶγϑὶβ οὐ ϑιρῃϊ ἴῃ 1η6 ΖΖηταειες 
Μ11 5ῃενν Πα ΘοΟμ πο  ἀοΥ 5. νενν 15 ποῖ βϑαιρρογίβα Ὀν παΐ ἀϊαίοσαθ. [ 
ἐν αὐτοῖς -- ἐν τοῖς ὄμμασιν, ᾿ξ 15 ΟΙΘΑΥ ἔτοπη {Π6 τοϑὶ οἵ πε βεπίεποα {Παΐ 
ΡΙαῖο {πη Κ5 (Ο]ΟῚΓ πλὰν Ὀ6 ῥσθϑεπί ἴῃ ἴπῃ6 δγεβ βεὐξὴ ΨΏΘΓΕ {Π6γ6 15 
ΠΟ ρῃῖ. Βαΐ ἴὴ {ῃ6 Ζζηιαρις (ΟΙ]ουγ ἄοεβ γοΐ ἐμπίπτειν εἰς τὴν ὄψιν 
ΜΉΘ ΠΡῊΣ 15 ἀρβεηΐ : 566 4560 Μ 1 Ατοἤει- ΗΙπα δὰ ἴοο. ΤΗΒ ἴδοϊ 15 
τη Ῥοίῃ ἴῃ {πεῈὶ Ζ᾽ηιαφις ἀπ ἴῃ {[ῃ6 δεῤκόζε (οἹοιιγ 15 Τεραγαθα ἃ5 
1πΠΠῃθσγεηΐ [ἢ 1Π]ηρ5 Πα ποί ἴῃ τη6 ΘΥΘ5: 566 Ζἴρι. 67 χρόας ἐκαλέσαμεν, 
φλόγα τῶν σωμάτων ἑκάστων ἀπορρέουσαν δα Δεῤ. κοδο ὧν ἂν τὰς χρόας 
τὸ ἡμερινὸν φῶς ἐπέχῃ. 

Βν ΒοΠΠΊΒΙΖΥ δηα {πῸ Οχίογα εαϊίογβ, αὐτοῖς 15 Ἰηϊεγρτεί αὶ ἃ5 τοῖς 
δρατοῖς ““[τΟΠῚ τοῦ ὁρατοῦ 5ιρτα." ῬΡ]αΐο σεγίδι ]ν δ] ]ον5 ΠΙΠη561 ρτθδί 
Ἰαττπ6 1ἢ πηαίίειβ οὐ [ῃ15 Κιπα, θαΐ ποῖ, 1 {Π]η}κ, γνῇθγα {Π6 τεϑαϊέ που] 
θε τὲ ἢ πηιβὲ ᾿που 8 0]ν Ὀ6 τηἸδι Πἀογβίοοῦ ; δηα δνεῆ 80 ἰπιε]]Πρεηξ 
ΤΕ δου ταϊρῃΐ μετα Ὀ6 ἰογρίνεη [[ με τείειγεα αὐτοῖς ἰο τοῖς ὄμμασιν. 

δυουβ σουγ οι Οη5 ἤᾶνα ὈΘΕΠ Ρτοροβεά. ἐν αὖ τοῖς «ὁρατοῖς: 15 
ἘΠΟΠΑ Γ᾽ οοη͵εοίατα ; Ὀυΐ ΡΙαΐο 15 σαγεία] ἐπτουρῃοις [Π15 ΨῃΟ]6 α15- 
ΟἸΒ5ΙΟἢ ἴο τ1ι58 δρατόν ΟἾΪΥ ἴῃ [Π6 5] ΠΡΊΪΑΙ, 85 ἃ ΡΈΠΕΓΑΙ [ΕΥΠῚ ἴογ [ῃ6 
ψ]510168 : οἵ. βοῦς, σο9}ὴ (015). ΕῸΓ “ἸΠϊηρϑ 566 η ̓ ἢε ιι585 ὁρώμενα 5076, 
5οδϑᾳ, σδοϑο, 519 ἢ. Οἢ [1ἢ15 δοσοιιηΐ ἐν αὖ τοῖς «ὁρωμένοις: οΥ (ὈεζΕΓ) 
ἐν αὐτοῖς «τοῖς ὁρωμένοις: ΔΡΡῬΕΔΙ5 ἴο Τη6 ΡΓΕΐεγδΌ]6, 1 16 ραββϑαρα 15 ἴο 
8 δῃηε πα ες οἡ [Π 6568 [1Π685. 

Ιη Οὐ. ευ. Χπὶ Ρ. 99 1 νϑῃίυτεα ἴο βη}1 ποῖ ΠΕῚ επηθηδίοῃ. 
Τ 1} θ6 ορϑβεῖνεά ἐπαξ ἴῃ {Ππ6 Ἰαΐτεσ ρᾶτὲ οἵ [η6 βεηΐεποα ΡΙαῖο ἰγβαῖβ 
1ῃ8. οοἸουτβ {6 πΊβεῖνεβ ἃ5 1π6 οδ]βοΐβ οἵ ν᾽ βϑίοῃ (τά τε χρώματα ἔσται 
ἀόρατα), νυϊτποιὲ Δ]]Πππἀϊηρ ἴο [Π6 νἱβῖθ]6 οὈ]θοῖβ ἴὴ ΜΏΪΟΩ {Π6 σΟΙΟυΓ5 
Ἰπῆθῖθ ΟΣ αἰΞ0 Ζ2γ7,Χ. δῆς ἢ, δῃηὰ Ατὐὶβί. ὧδ “4. ΠῚ: 4185 26 ἢ. 
Ἠξεποθ Ι ΡΙΟΡΟΒΕα ἰο τεδὰ παρούσης δὲ χρόας, ἐν αὐτοῖς ἐὰν μὴ παρα- 
γένηται κτλ. 1.6, “ὉΠ|655 {Πα γ᾽ (ν]Ζ. ἡὶ ὄψις ἀπ χρόα 5. τὰ χρώματα) “416 τε- 
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Ἰηΐοτοθα Ὀν σλδ σ6ηι15---ἸΠΔΚΙΠρ [γα 1ῃ 8]]}---5ρεοῖα}ν δάδρίεα Ὀγ 
Ναΐαγε ἔὺυ [Π15 ΝΕΙΥ ΡΌΓΡΟΒΕ, γοῖι ἃγα ἀναγ [παῖ ΒΙΡῃϊ Μ1}] 566 ποίῃϊηρ 
δηα [6 σΟ]ΟΙΓΒ Μ}1}} θῈ Ἰ᾿νΊ51 016. Τὴδ ΟΥΕΥ οἵ ψογάβ τέο} }}5 ὃ ἐὰν μὴ 
παραγένηται τρίτον ΑὈονΕ, ἀπ [Π6 ΡοΒίίΙοη οὗ ἕν ΠΠΔΥ ῬΕΙ͂ αΡρ5 δε ἀὯε- 
[ξη 664 45 σβϑ]]Π]ηρ᾽ ΞΡΘΟΙΔ] αἰτθηίοη ἴο {Π15 ολ6 ἰΠϊηρ ΙΓ Ποῖ Μν ΠΙΟἢ 8 δοΐ 
οὗ 5:5}: 15 δἰτοσείῃεγ ἱπΠΊΡΟ551016, δ Πα δ5. ᾿πνιηρ Ἰδποο5. Π ϑ.]οη τίνος 
δη---τούτου; Μοτρεηβίθσηῃ γείδιηδα ἐν αὐτοῖς ἀπ σοπηδοίεα τἴ ψ ἢ 1Π6 
ΟΠ] οιηρ οἰδιι56, Ρυΐ ἐν ἄοεβ ποῖ ΡῸ ψΨῈ}} ψ ἢ παραγένηται, ἀη ἃ {ῃε 
ΕΠ ΡΠ Αβἰβ Οἡ ἐν αὐτοῖς 15 ΕΧΟΘΒΘ5ῖνε. 

ΟΥ̓ ΕΓ 5 ΘΕΈ ΒΈΙΟ5 ἀγ6 ἐφ᾽ ἧ ἔστι ἴοι ἐν αὐτοῖς (ΒΙ6ἢ] 2221 14. . (πέδῃ 
Ῥ. 52), [ἐν] αὐτοῖς (3141) ἃ Πα ἐπ᾽ αὐτοῖς (Α51). 

1 μὰ τηϊρῃΐ νεπίυγε ἴο τοδα παρούσης δὲ χρόας, ἐὰν (οΥ ἢν) αὐτοῖς μὴ 
παραγένηται κτλ. 81} ἀἸΠΠου]ὲν ποι] ἀἸβαρρεασ. Μεαηίπηβ, ἃ5 ἤοπε οὔ ῃ6 
ΤΕΙΊΘ 6165 ΒΙ[Ποτίο βυρσεβιεα 15. σον ΠοΙηρ, 1 Πᾶνα {πουρῃϊ 1ἰ βαξθϑί ἴοὸ 
τεῖδη ἴΠ6 ΜΒ τεδάϊηρσ, ἀπαογβίδη!ηρ' αὐτοῖς ρεΓοΤοΘ 85 τοῖς ὁρωμένοις. 
ΤῊ ᾿ηΐθγθβίπρ ΠΑ] γ515 οὐ Θῖρῃϊ ἴῃ Ζλεαεί. τ 6 Ὁ ΠΗ. 15 ππίοσιπηδίεϊχ οὗ 
ΠΟ ι158 ἴὉΓ διηεηα]ηρ ἴΠ6 Ρταβεηΐ ρᾶββαρα. 

Χ. 

ΝΙ δ08 ν, Ε. τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκο- 
μένοις καὶ τῷ γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι 
εἶναι, αἰτίαν δὲ ἐπιστήμης οὖσαν καὶ ἀληθείας ὡς γιγνωσκομένης μὲν διανοοῦ, 
οὕτω δὲ καλῶν ἀμφοτέρων ὄντων, γνώσεώς τε καὶ ἀληθείας, ἄλλο καὶ κάλλιον 
ἔτι τούτων ἡγούμενος αὐτὸ ὀρθῶς ἡγήσει. 

50 Α τεαάβ. ὍΠε ΟἿΪγΥ ἱπηρογίδηϊΐ νϑυδηΐ 15 διὰ νοῦ (Ξ ̓ πα 5βνειαὶ 
οἴποῦ Μ55) ἴου διανοοῦ. 

Τονεῖς δηα (δ ρ 611, [Ὁ] ονΙηρ ΘΟ ΠΠΘΙ 6 γ δηα Ηδγπιδηῃ, τείϑιη [ἢ 6 
ἰεχί οἵ Α, δηά ἰγδηβὶαία ἃ5 [Ο]]ονν5 : “ΤῊ]5 {Π6η, ΜΏΙΟΠ ᾿πηραγίβ {γα ἢ τὸ 
1π6 {Π|η55 (πα δῖ Κπούη 84Ππ6 ρσίνεβ ἴο ἴΠ6 ΚΠΟΜΘΓ {π6 ρον Υ οὗ 
ΚηΟΜΊΠΡ, ἴα παῖ 1 ποι] ἤανα γοὰ ο08}1 {πΠ6 ἰάθα οἵ ροοᾶ: δπᾶ {ἢ Ϊ5 
γοῦ ν}1}}} ἀθθῃ ἴο θ6 [6 οδιιϑδε οἵ Κηον]εᾶρσε δηα οὗ ἰγαῖῃ 50 [ΔΓ ἃ5 {Π6 
Ἰαίζει 15 Κπονη : Ὀιΐ ΙΓ ἃ5 τὲ Ὀοΐίῃ {Ππε656, Κηονεᾶάρα δηα ἰγαῖῃ, γοιῦ 
Μ11 θῈ τῖρῃς τη {Ὠ]ηΚιηρ (Πδΐ ᾿ξ 15. ΒΟ Πρ [ΙΓΟΥ ἴπᾶπ {π656. μέν 
15. ἘΕΧΡ δ Π64 85 Ὀβ] οηρίηρ, 5ίτι εν ἴο αἰτίαν ἃ Πα ““Ορροβεβά ἴο 1Π6 [Ὁ] νης 
δέ: τῃ6 Ιά6α οἵ σοοα 15 ἰπάδεεα (μέν) [Π6 οαπ56 οἵ Κπον]εᾶρεα ἀπά {τὰῖῃ, 
θα (δέ) 11 15. ΟΙΠΕΓ ἀηα ἔδιγευ τΠδη {Πεγ." ϑοπποθί ου᾽5 ἐχρδηδίίοη ἀπ 
{ΓΔ 5] δίίοη αἰ Πο 5. Πασά]ν αἱ 41} τοτη ἐπαΐ οἵ {π6 Οχίοτά βαϊτουϑ. 

ΤῊ ἀρονα το πθυϊηρ 15 ΟΡ ἴο βῦᾶανα οδ]θοίϊοηβ θοΐἢ οἱ {Π6 56οῦα 
Οἵ φγδιητηδι Δ η4 οὗ 856η56. διανοεῖσθαι σα ΠΑΙΑΪν 6. ιι564 ψ] ἢ ἃ 
ῬΔΓΈΟΙΡ]6 (οὖσαν) νγἱτΠουΐ ὡς : Πα ὡς γιγνωσκομένης 50 ΓΕ ]νῪ οαηηοΐ Πθ ἢ 
“90 7αγ ας Κποννῃ. [ΙΕ ἰ5. αἰϑο, ἴο β8  {Π6 Ἰθαϑβί, βχίγδθιηθὶν ἀϊῆοα]ς τὸ 
ΘΧρ δίῃ [6 Ροβιτοη οὗ μέν. διὰ τὸν ἐγγεγονότα μὲν ἔρωτα, νγ»}]οἢ ΘΟΠΠ ΘΙ 6 Γ 
(4 ἀἀ711. Ὁ. 51 οἰΐθϑ. ἴτοῖηὴ Χ ὅογε, ἰ5. ἃ νΕΙῪ ταπηοΐβ ΡδγΆ}16]. ΝΟΙ ἰ5 
ΤΠΕΥΘ ΔΎ ῬΟΪηΐ, 50 [Δ᾽ δἃ5. 1 οδὴ αϊβοονοσ, ἰπ βαγίηρ [παῖ [ῃ6 Ιἄδα οἵ {Π6 
Οοοά ἰ5 ἴπε οδιιθα οὐ {ταῖῃ “0. ,ωεγ ας ἐγμίλ ἰς ἄποιση. ὙΠῸ 168 
οἵ τὴς Θοοά ἰ5 ῃ6 σαιι5ε οἵ δὶ] Τγαῖῃ, Κηονη πᾶ ἀηκπονῃ. Απᾶ 

6----2 



84 ΡΡΕΝΦΘΙΘΌδ ΤῸ ΘΘΘΚ Τα. 

{Πϑτρ ἴθ πΠῸ βοῇο οἵ δὴν 5:0ἢ ΠἸτἸτδίϊοη ἴῃ {6 Δπδ]οροιιβ ἀθβου ρίοη οὗ 
Τιρῃί. 

ΕῸΓ {ῃε8Ὲὲ δῃᾶ οἴπεὺ σγεαβοηβ, ΟΠ ΠΟΙ 4615. ἘΧρΡΙΔηΔΊΊΟἢ. 15, ἴῃ ΤΥ 
ΟΡΙηϊοη, ἀπίθηδ Ὁ ]86, ΝΟΥ οδῃ 1 ἄδθνβα 8ΔηΥ οΟἴπευ τααβο δ Ὁ ]6 βοϊπίίοη 
Ιου δἰ τεσῖηρ {Π6 ἰαχί. ΟΥὨ διηθηδίοηβ {ΠΕΓ6 15, 85. 0514], ΠῸ ἰδοκ. 

ΤῊΒ 51:14116ϑὲ οἤδηρε 15 ἴο τεϑδα διὰ νοῦ, ψι ἢ ΒΞ εἴς. δηα {π6 βὐἀϊζους 
ἄονη ἰο ΒεΕΚΚοι. Βαῖ [ῃ6 σοῃβίγ 0. ΓΕΠΊ8Δ1Π5 ΘΧΙΓΘ ΓΙ ΠΆΤΙ]Ὺ ΟΌ ΒΟ Γ6. 
Ἐδνν Ψ11] ἀρτθα ψΠῈΠ ΘΟΠΓΊΘΙΖΕΙ ἴῃ ΘΟηβίταηρ ἡγούμενος δὲ (τὴν τοῦ ἀγαθοῦ 
ἰδέαν) αἰτίαν ἐπιστήμης---νοῦ, ἡγούμενος δὲ οὕτω καλῶν κτλ. ΟἸΠΕΓ Ῥτο- 
ῬΟϑ815 δῖὲ (1) ἴο οπιῖέ μέν (Θίερμδηιβ, γγο 8150 βιρροϑίβ ἐπὶ ἃ οδιιβα 
ΤΏΔΥ 6 Ἰοβῖ), (2) δι’ αὐτοῦ (νΊΖ. τοῦ ἀγαθοῦ) ἴοΓ διανοοῦ (Νἄρε!5 4 .}), 
(3) ἴο ομηϊέ αἰτίαν--διανοοῦ ΟΥ ὡς---διανοοῦ, ἴῃ {Π6 ἸαζίεΓ οα56 γεϑα!ηρ γ᾽ (ῸΓ 
δ᾽ αἴτεον αἰτίαν (Α.51), (4) ἴο ἐταηβροβα δηᾷ τεϑα φάθι εἶναι, ὡς γιγνωσκο- 
μένην μὲν διὰ νοῦ, αἰτίαν δ᾽ ἐπιστήμης οὖσαν καὶ ἀληθείας (νατι Η οιι546), 
(5) ἴο οδποεὶ ὡς- ἡγήσει ἃ5 ἃ 591055 (Θ.41108111), (6) ἴο τεδα δι᾿ ἔοσ δέ 
δίιθυ αἰτίαν Δῃηἃ διὰ νοῦ ἔοΥ διανοοῦ (ἈἸΟΠίεΓ Ζεεᾷ. 76. τ867 Ρ. 143). 
ΟΥ̓ {Πε86 βιιρρθβίϊοηβ (1) 15 ᾿ηδαδαμπαΐα ; (2) δπᾶ (6) ΟΠΪΥ τη Κα τηδίςειβ 
ΨΟΥ͂ΒΕ ; (3) ἀπά (5) [41] ἴο ρτονιἀβ ἃ ρβῖ]1ε] ἴο ὁρᾶται ὑπ᾽ αὐτῆς ταύτης (536. 
τῆς ὄψεως) ἴῃ 5088, Δη4 Δ16 4150 ἴῃ {Π6 ΠΊ5ΕἸν 65 ἴοο ἀγαβίῖο νη Ηδιιβαε 5 
50] 10, νΠ]ΟΠ (1Π σΟΙΠΊΟη ὙΠ ΒΑ (61) 1 ΓΟΥΠΊΘΙΎ δαορίεά, ροῖνεβ ἃ 
ϑοοά 5686, ᾿ξ ὡς θὲ ἴΔΚ6 ἢ ῬΓΙΠΟΙΡΑΙΠγ ΜΙ {Π6 δέ οἰαιιδε (( 85 Ὀεὶπρ {Π6 
οαπ5ε οἵ Κπον]εάρε δηᾶ Τ ταί, ΔΙ ΠΟ Ρἢ 1ἰ 15 1561 Κηον ὈΥ τηδᾶπ5 οὗ 
Ἐδαβοη . Βαῖΐ 1ξ 15 ΠΏΡΟΒΒΙΌΙΒ ἴο δι58]:5ὴ ΔΠΥ ῬΓΟΌΔΌΙΕ τηοίνα [ου 50 
ΒΕΥΙΟΙ5 ἃ ἀἰδοοδίίοη οὗ πε ἰεχὲ οἵ ἴΠ86 μ5885.. Ὑμὲ πϑι8] ἄδνιςεβ οὗ 
ΠοπιοϊοίεἸεαΐοη δηα {πΠ6 δοοιάθηΐαὶ ΟΠ] βϑίοη οὗ ἃ 11πη6 ἴῃ {Π6 διομπείγρε 
[α1] ιι5 ἴθσθ. 866 Ζρίγο(. ὃ. 5. 

ΤἼΘ ἐχρὶαπδίϊοῃ βίνεῃ τη {πΠ6 ποίεβ 15, 1 [Π1Π|Κ, βα ϑίδοϊουυ 1ῃ ροϊηΐ 
οἵ 56ῆ86, 8πΠ4 ΔβϑΈη65 ΠῸ σοιταρίίοη ἐχοερί ἰπδΐ οὗ γιγνωσκομένην ἴο 
γιγνωσκομένης---ἃ ΠΔΙΠΓΑΙ ΘΥΤΟΥ ἴτε ἀληθείας. 1 ΠΟΥ ταρατά 1Ὁ ἃ5 πηθοἢ 
ΤΟΤΕ. ῬγοθΑΌΪα ἤδη δὴ διιβάε᾽β βοϊπ]οη (566 ἢ15 7512. Ζάζμ, Σί. 
εα, 1822 Ρ. 398 “ὴ- 

Χο 

ΨῚ 511 αΑ. εἰκόσι δὲ χρωμένην αὐτοῖς τοῖς ὑπὸ τῶν κάτω ἀπεικασθεῖσιν 
καὶ ἐκείνοις πρὸς ἐκεῖνα ὡς ἐναργέσι δεδοξασμένοις τε καὶ τετιμημένοις. 

ΤΠΕ ἀΠΠΠο]165 οὐ [Π15 βδεῃίεποθ ἀγα ΠΑ ἴο 4]] βιμδηΐ5 οἵ Ρ]αΐο. 
ΑἴοΥ το σοηϑβι ἀδγδίίοη,  θε να {πΠ6 ταχύ ἴο Β6 βοιπηᾷ, δηα ἴΠπ6 τηθδη- 
1ηΡ ἴο ΒΕ δ8 Ἐχρ]αἱηβά ἴῃ {πΠ6 ποίβϑ8. 

Ιη Φ. ᾷ. Χ ρΡ. γό Βγνναίει οὔ]βοίβ. ἴο ἰακίηρ ἀπεικασθεῖσιν 85 
“φορΡΙεα’ οὐ “᾿πηϊαἰεα,᾽ ἀτρτηρ {παΐ 1 τητιϑὲ σείευ ἴο {Π6 δοΐια! σορίε5 
{Ππευηβεῖνεβ, [1}1Ὼἢ οτάδγ ἴο ονίδιη {Π15 τηθδηῖησ, πῃ ψου]α τεαα ὑποκάτω 
ἴοι ὑπὸ τῶν κάτω, Δη4 Εχρδίη ὑποκάτω ἀπεικασθεῖσιν ἃ5 ἴΠ6 “56 Ώ51016 
εὐ165, ἀιιὰ ποῖ {Π6 (1π|6]11510]6) ΟΥΡΊ Π415,᾽ 1.6. ἃ5. 2 δῃᾷ ποῖ ΟΞ. Βαῖΐ 
(1) οἡ 115 νειν αὐτοῖς Ἰο565 115 ἔοτος, ἃπα (2) αὐτὰ μὲν ταῦτα ἃ πλάττουσίν 
τε καὶ γράφουσιν, ὧν καὶ σκιαὶ καὶ ἐν ὕδασιν εἰκόνες εἰσίν, τούτοις 
μὲν ὡς εἰκόσιν αὖ χρώμενοι ἴῃ 510 Ε Δη4 τοῖς τότε μιμηθεῖσιν ἴῃ 51ο Β 
(γἤεγα 566 ποίεε) ρτους ἰῃδί ἀπεικασθεῖσιν τῆξΔ 5 Ποῖ “σοΟρΙΘ65᾽ θαΐ “οορΙ6α:᾽ 



ΡΡΦΛΌΧΟΣ5 ΤΟ ΘΟΟΧ ΥᾺ ὃς 

ΤΊ ἰς {πὸ τῃαδϊ [15 56η586 οἵ ἀπεικασθέντα 15 ΟΧχίγε εἰν τατα, πὶ 7. 4ὃ 
ξυγπίβῃεϑ ἃ οἷοβα ρδῖβ}1εὶ, απ εἰκασθέντος ἴῃ “Ο)λαφάγ. 250 Β (αιοῖεά Ὀν 
7. ἀπὰ () σετγίδί ΙΥ τηθδη5. “οορίοα. [Ι͂ἢ [15 Ραϑϑαρε ὑπὸ τῶν κάτω, 

Πα ἀπ- ἴῃ ἀπεικασθεῖσι (σοι ἱη6α ψΠΠ τπ6 οἷαν οὐ εἰκόσι), 45. ΜῈ}} 85 

1π6 ῥσξοῖβα ρϑῖβ!!εὶ ἴῃ στὸ Ε, ΜΟΙ] τηαῖκα 1Ὲ ἹΠ]ΡΟΒ51016 ἴοσ ἃ ατεεκ ἴὸ 
πιϊσίακα Ῥ]δΐοβ τηεαπίηρ. ϑ:84Π 0 ππη5. ἐχρ᾽απδίίοη (“ ουπηδα τεταηὶ 86- 
Βρθο Δ ὈΠ α πὴ 1πτ6]ΠΠΡῚ 1165, σῖνε δοβίγαοίαε Ὁ ᾿ρ815 τε εἴ τιὴᾶ ΠΊΕ ΠΓ5 

ςορτιαίίοης οοποερίδε, 4π86 ἃ ΤΕ 5 ᾿ΠέογΟΥΊθ5, 1.6. σοΠοτείῖ5, Δ Πα] δ τὴ 
ΘΙ ΠῊΠΠ απ Ἔχρτεϑβαα 5113 5 ἴῃ ΤΥ ἡπαρηηαπί Ψ ΠΟΙ]Υ ΨΤΟΠΡ: 566 ὈΕΙΟΥ,. 
ΤΕ ὉΠ οΪ4᾽5 ςοπη͵εοΐατε ἀπό ἔογ ὕπό νου] τηᾶκα [πε ΠΙρ ΠΟΥ βερτηεηΐ ἃ σΟΡν 

οἵ [Π6 Ιονψεσ! Ηἱ5 ΓασΠεΓ ρτοροβαὶ, ἴο τεδα αὐταῖς (ν]2. ταῖς ὑποθέσεσιν) 
ὁμοίως τοῖς κτλ. ρίπηρεβ δνθγγτῃϊηρ ἱπίο Πορεῖεϑ5 οοηξιβίΊοη. ὍΤΠΕ εχ- 
Ρἰαηδίίοη ΜΠΪΟΝ 1 Πᾶνε ρίνεη οἵ [Π15 ρᾶτὲ οἵ [πΠ6 βεηΐβηοα Ἀρτεα5 1 ἢ 
ἰπδι οὗ ϑομηθιάευ δηα π6 Οχίοτγα βάϊίουβ. 

καὶ ἐκείνοις 15. αἷ5δο ὉΠαεηίαὈ]γ ἀπο]; αὶ κἀκεῖ (ρτοροβεα ὈΥ͂ 
Βυναΐεσ 1.6.) 15. Βαγάὶν [655 50; 8Π4 ψὰ τα σετγίαϊηγ ποῖ 75{ΠΠε4 Ιη 

ἰδηϑροβίηρ αὐτοῖς ἀῃ ἐκείνοις, ἃ5 ἈΪΟΠαΙ5. ῬτΌροβαθ ἴο ἄο. ὅπου] 
ψ8 Ρεῖμαρβ ρυποίιπαϊε ἀπεικασθεῖσι καὶ ἐκείνοις, πρὸς ἐκεῖνα κτλ., 8πα 
ὉΠ ἀογβίδηα καὶ ἐκείνοις ἃ5 ΟΠΪν “εἰ 11115,᾿ “115 σιοαπθ᾽ 45 ἴῃ ϑγηι. 212. Ὰ 
καὶ εἴπερ τῳ ἄλλω ἀνθρώπων, ἀθανάτῳ καὶ ἐκείνῳ ῦΡ ὍΠε οὈ]εοῖβ ἴῃ (12) τὲ 

“αἶσο᾽ σοριεἀ Ὀγ τπο5ε ἴῃ “4.229, ἐεχδοῖν 85 ἴῃε νοητόν 15 ὉγῪ (2 (5το Δ). 
1 δεδοξασμένοις 15 ποΐ “να]πεά,᾽ 1 οὯΠ ΟἿΪΥ πηεδῃ “ Ορ πε, ἀηὦ ΜῈ 

τατϑὲ ταηβϑίαΐθ οἰμοσ (1) “ θείηρ ορ᾿πϑα δηᾶ Ποποιιγεα 85 ρϑΙρδΌ]ε, οὗ 

εἶδε (2) “θείης ορἱπεά δ5 ρα!ρδθὶε᾽ (““Πὶγ νι] ἢ ρα μία" ΒοΠ πε ετ), 
“Δη4 Ποπουγοα δοοογαϊηρ]γ. [ΙΓ να δάορί {πε βεοοπα αἱζογπαίίνε, ὡς 
ἐναργέσι ὈΕΪοΠΡ5 ΟΠΪΥ ἴο δεδοξασμένοις : Ῥὰΐ τε καί 5ΙΓΟΠΡῚΥ 5ιρρεδίβ παῖ 

ὡς ἐναργέσι ννγὰ5 τηδδηΐ ἴο Ὀ6 [Δ Κεπ 4150 ψ] ἢ [ῃ6 5θοοηα ΡΔΙΓΟΙΡΙΟ. 

Τὴδ ἢτϑί δἰτεγηδίίνε τεπηβ εβ [Π15 ἀθίθοϊ, θαΐ 15 ΠαγαΪγ 1655 πη βδ βίδοίουν 
τπδη [Π6 βεοοπά. Ἐοι ὡς ἐναργέσι τηιδὲ ΠΕ η ΤΠηθαη ΟΠ6 [Πϊηρ ΜΠ 
δεδοξασμένοις, ἀπ ΔποΙΠεγ ΜΠ τετιμημένοις --- ΟΡΙ ΠΕ 45. ΡΑΙΡΔΌὈ]ε, 

1.6. “ορίπεα 20 ὅδ ραῖραθιθ᾽ δπὰ “ποπουγεα 88 ρδ]ρδ]ε,᾽ 1.6. “ποπουγεα 

ὀεεαιίδθ [ΠΕΥ ἀτα ῬδΙρδθ]ε. Οὖ' 15 δεδοξασμένοις τι564 Δ᾽ 5ο]αΐεἸγ, ἴπ τη Ὲ 

56η56 οἵ “ἴπ6 οὐ]εβοίβ οἵ ορὶπίοη Ρ [1 80, 1{Π15 ραγίου!αγ αἰ ου]ν 

ἀἴβαρρεαῖβ, δῃᾷ Ῥ]αῖο τηβδηβ {παΐ {πε σοηίεηίβ οἵ (2) τὲ {Π6 “ οδ]βοΐβ 

οἵ ορίπίοη᾽ (απ ποῖ οἵ βοῃὴβ ἱπέευιου ἕξις) θεοδιθα ἴΠῸῪ ΓΕ ἐναργῆ, 

δια Ποποιιγοα [ῸΣ [6 ϑϑῖὴηθ τθᾶϑοῆῃ. Τῆα βεπίεησα μοι {Π6 ἢ ῬΥΕΡΑΓΘ 

15 ἴοσ ἴπ6 ἀϊδιϊηοοπ το θ6 ῬΓΕΒΘΠΕΥ ἄτγαννῃ Ὀείγαεη δόξα ἀπά εἰκασία 

(51 Ε). ΤῊϊΐ5 ἰητεγργθίδίοη 15 ρειπαρ5 1Π6 Ιβαϑῖ να]η τσ ]6, 1ξ δεδοξασ- 

μένοις (Δ τηφᾶῃ ΠῸ τπογ6 ἴῃδη “ορίηβα, Ὀὰΐ 1 15 ἴοο 5016 ἀπά 

ΟὈϑουΓΘ. Ξ 
Α σΠΟΙγ ἀϊβεγεπε Ἔχρὶαπαίίοη 15 σίνθη ὈΥ 5.4] Όαῦτη, ἀηα δαορίεα 

ὈΥ Ὦ. απ Ψ. ϑιδ!!θαῖπὶ ἀπαεγβίαηας ἐκεῖνα 45 ἴῃ6 οὈ͵θοῖβ. σοπίδ!ηθα 
ἴῃ ΟΖ, ςοτηρατεὰ νι ΜΒ] Οἢ, [Πο56 ἴῃ .290 τα “να! σατ]ν ἐϑιεεπηβά ἀἸβεϊηοί 
ΔΠα να]ιεα δοσογάϊηρ]γ.. Οἡ [Π15 νίενν ὡς ψου] Ὠἰπΐ τΠαΐ {Π6 ΟὈ]οἰ5 
ἰπ 200 τὲ ποῖ ἴῃ τβδὶγ, οοιηρατθα μι [Πο588 ἰπ ΟΖ, ἐναργῆ : ἀμ τῆς 
βᾶπηθ ἰηδιπυδίίοη νου] 6. 511] [ατίμοῦ οι ρμαϑιζεά ὈΥ δεδοξασμένοις 
(᾿ ορίπεά᾽ 85 ορροβεά το “Κπονῃ᾽). ΤῊϊβ ἰῃιεγργθίδίοη 15. ΡΟσβϑ Ὁ] 6. 50 
ἴαΥ 45 ἴπε Οὔξεῖκ ἰ5 φοποοίηθά, οχοερὶ ἰμαΐ ἐκεῖνα σδὴ ΠΑΥΪΥ τηθᾶῃ 
δηγτΐηρ Ὀυϊ 4.2. Νενεγίμε]θβδ, θνθῃ 1 νγα 4]Π1ονν {παῖ ἐκεῖνα σου] ΥΘΙῈΓ 
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το ΟἿ, αι αἰϊαβίοῃ ἴο 1Π6 ρορυϊαι ργθ) ᾶϊοβ ἴῃ ἔν ουγ ΟὗὨ τηδίθυα 50} 
νοι] ΡῈ ουϊ οἵ ρίας ἴῃ ἃ βοϊθηςῆς οἰ ϑϑι ποδίίοη οἵ τὰ ὄντα 1ῃ {ΠΕῚΓ 
ΟΥ̓ΘΓ οὗ “ οἸδαγηθβϑϑ. Απα Ῥ]αΐο ἢδ5 αἰγθδαν 5ῇθνῃ ἃ [μα θη ΟΥ̓ ἴο 1ητο- 
ἄαςε {Π6 ϑηδάᾶον βεριπεηΐ δ εδοῇ βίαρε “1 Οὐδγ ἴο ΠΊΔΚ6 ἰξ 6 ΟἰΘδΓ 
δἷ δᾶ ἢ βίεβρ μον {π6 ΜψΠΟ]6 οἰ αβϑι Ποδίίουι. οοΠ γ6 5" (Βοβαηαπθί): ΠΘηοΒ 
τοῖς τότε μιμηθεῖσιν (ττο Β) ἀπ ὧν καὶ σκιαὶ καὶ ἐν ὕδασιν εἰκόνες 
εἰσίν (-το Ε). ΒΊΏΔΠ1γ, {π6 ψΠο0]6 ἀθβουρίίοη 1η τοῦτο---ἀπεικασθεῖσιν 
Ράᾶ5565 ἤτοι ποπὶ ΟΖ ἴο 26, ἀπὰ τπθὴ τοιῃ 220 ἴο 4:9 (ὑπὸ τῶν κάτω), 
ΔΗ ἃ τείυστη το (ΟΖ τῇ πε ᾿αϑῖ εἴασε οὗ ἴη6 βϑεπίθησε, βυοἢ 85 ϑίδ]] δὴ 
ΒΌΡΡοΞβεβ, οι] θ6 δι 5010 8}}} ΠΡ] Θαβίηρ. 

ΧΙ. 

ΨΙ 511 σ, ν. ὅτι μέντοι βούλει διορίζειν σαφέστερον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς 
τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιστήμης τοῦ ὄντος τε καὶ νοητοῦ θεωρούμενον ἢ τὸ ὑπὸ 
τῶν τεχνῶν καλουμένων, αἷς αἱ ὑποθέσεις ἀρχαὶ καὶ διανοίᾳ μὲν ἀναγκάζονται 
ἀλλὰ μὴ αἰσθήσεσιν αὐτὰ θεᾶσθαι οἱ θεώμενοι, διὰ δὲ τὸ μὴ ἐπ᾽ ἀρχὴν 
ἀνελθόντες σκοπεῖν ἀλλ᾽ ἐξ ὑποθέσεων, νοῦν οὐκ ἴσχειν περὶ αὐτὰ δοκοῦσί 
σοι, καίτοι νοητῶν ὄντων μετ᾽ ἀρχῆς. 

ΤἼΘ οτάϊηδτν νίαν οὗ {Π6 Ἰἰαϑί οἰδιιβα οἵ {Π15 βεηΐεηοθ ἀρρεαῖβ ἴο 6 
ΟΌΜΟΗΝΙ 65 1η Νεσθιμάπηρ' τη ἄετ Αηΐδηρσα ἀθη ΚθαΓα5 151" (ϑοῃηειάεγ: 
οἴ. Τον ει 5. “ δΠου ἢ θη ἃ ἢγβῦ ῬΎΙΠΟΙΡΙ 8 15 δἀ δα ἴο τΠπθῖὴ ΤΠΘΥ ἀγα 
σΟΡΏΪΖΑὈ]6 ὈΥ {π6 ΠΙΡΊΕΥ τεάβοη 7). ΟΠ οἵ 16 ΑἸ ΠΠου] 1165 ϑγΒ]Οἢ {115 
{8 5] 8110 ἴηνοῖνεϑ δῖα ροϊπίθα οαἱ ὉγῪ Κτόμη (72 .5Δ Ρ. 141). Τὴα 
πηοϑὺ βϑυίοιιβ οὐ {π6}} 15 [πδὲ 1{ πῆρ κο5 Ρ]αΐο ΠΠΏΡΙΥ {παὶ τῃΠ6 Οὔ] θοῖ5 
οὗ πιδιμειηδίϊοαὶ βίθαν δἃ5 ρυτβαθα ὈΥ ΠΑ ΠΘΠ] δ ΙοἸΔἢ5 81Ὶ6 ἢοΐ νοητά, 
ὙΠ ετθα5 6 ἢδ5 γερεαίθα!ν βαϊα {παΐ {ΠῈῪ ἃτα (566 ποίβ δα 1ος.). Τί τηδῪ 
6 υτρεα οἱ ἴΠ6 οἴπεῦ μαπα παῦ γα οαρῃΐ ποῖ ἴο ἰακα [Π6 ψοταβ ἴοο 
ϑΈ Ποῖ ]γ, ἀπᾶ ἰΠδΐ νοῦν οὐκ ἴσχειν περὶ αὐτὰ δοκοῦσί σοι ῬΙΕΡΑΓΕΒ 115 ἴῸΓ 
ἰαΚίπηρ νοητῶν 1Π ἃ ὨΔΙΤΟΥΘΙ 56η58 [Π8ῃ 10 Πα5 ΠΙΓΠοτίο μὰ. Βιΐ νοῦν 
οὐκ ἴσχειν ἰ5 ἃ αἸἤετεπε {Π]πρ ΠῚ {Π6 ἀββθυίοη {παΐ [Π6 ΟΡ] εοῖ5 ἀγα ποῦ 
νοητά, ἴογ νοῦς 15 ΕΧΡΓΘΒΒΙΥ ΠΠΘα Ὀγ Ρίαΐο ἴο [Π6 ΠΙΡΉΘΥ 1η:6]]βοῖπα] 
τηϑιῃοα τὨτουρῃουῦΐς τπ6 ψΠο]Ὲ οἵ [Π15 ρᾶββαᾶρε, διάνοια ὈδΪηΡ 564 [ῸΓ 
16 Ἰονεῖ, αἃ5 ἴῇ68 πεχί βϑϑπίβηοα σδγαία!!]νγ δχρὶαίη5. [Ι͂π᾿ ἃ ραββᾶρβ 
ἜΧΡΙΕΒΒΙΥ ΟσοιρΙοα ΜΠ ἀεβηΐϊηρ ἰθττη5, Ρ]αΐο 15 ποῖ, 1 {Π1πκΚ, ΠΚΕΙγ 
ἴο μανε Ἴοπίτζααιοίβα ΠΙΠΊ56 11 ψ Π]η ἃ. 51ΠΡ016 βεπίθηοθ, Ὀγ ἤτϑί βαυῖηρ 
τῃδἱ μαθηματικά (45 οτα ΠΑΙΙΥΎ δια 4116) ἀγα νοητά Δ η4 δἰζθυνναγαβ ΠΡ] γἱηΡ 
πᾶ {ΠΕῈῪ τα ποῖ. μετ᾽ ἀρχῆς 15 4150 [ΔΓ ἔτοπι οἰθαῦ Οἡ ἴΠ6 ΟΓΑΙΠΔΓΥ 
νίαν, ἴογ (1) [Π6 τ56 οἵ [8 ργεροβι[οη 15 Οὔβουσθ, ᾿1Π1655 ΒΟΠΊΘΙΠΙΠΡ, 
κα λαμβανομένων ἰ5 ππάειδίοοα, ἃπα (2) ἴζ 5 ποῖ ΘΑΒΘΥ ἴο ἰπίεγργεϊ 
ἀρχῆς οἵ [πε ἀρχὴ κατ᾽ ἐξοχήν, 1.6. [ηΠ8 οοά, [πὲ δε ψ πᾶνε ὈΕΘὴ 
τοῖα ἐπαὶ μαθηματικά ρο55655 ἀρχαΐ οὗ [ΠΕ ῚΓ οὐ (αἷς αἱ ὑποθέσεις ἀρχαί). 
ΤΆ την ὈΕ βαἰά {παΐ ἀρχήν ἴῃ ἐπ᾽ ἀρχὴν ἀνελθόντες 15 ἰῃςΞ ἀοοῦ. 50 50 
ἀουθὲ ἴἰ 15, ἴοπι ΡΙαίοβ ροϊηὶ οὐ νἱϑν; θαϊ νγα 5Π0] ἰγαηβὶαΐθ (15 
αἰδο “ἃ Ὀερίπηϊηρ, [ῸΓ 1ῃ6 οοπίγαϑι ἰδ θθίνγθαη (ἢ6 ἀἰα]θοιοδη ψΠῸ 
απεογιαῖς (ἐπ᾿ ἀρχὴν ἀνελθόντες) ἴο 84 ἀρχή ἀπ {π6 πηδιΠοη)αιοἰαη ΨΠ0 
ἀοε5 ποῖ, θαϊ μϑνευίῃοςθβ5 Π85 ομ6 ( Πουμ ἀβοθη 110) ἴῃ Π15 ὑπόθεσις, 
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Οἡ {μεθα βριοιηᾶβ 1 8ΠῚ ὉΠ40]6 ἴο δορί ψηδΐ βϑθοῦὴβ ἴο Ὀ6 {πε 
οὐττοηΐ ἱπεδγργείδτίοη. (ΔΙ ΡΌ6}1] ἈρΡΡβαῖβ ἴο ἴακε νοητὰ μετ᾽ ἀρχῆς 85 
ἃ. ϑῖπρὶα ρταβα ἀθηοίίηρ ἃ βρβοῖδὶ βοτί οἵ νοητά (“νΉ116 ποῖ δὈβο]αῖε 
νοητά, ἴΠΕῈῪ 816 νοητὰ μετ᾽ ἀρχῆς ΝΟ]. Π| Ρ. 16). ὙὍΤΠΙΒ 15. σεγίδ Η]Υ 
Βεϊίεσ ἴμαπ Τονεῖῦβ νίθνν, δας ΠΠρυ 5Έ1 Α}]}ν 1Ὁ 15. ἃ Π|1|6 Πάτβἢ, ἀπ ἴῃ 
Ῥοϊηΐ οἵ ἔδοϊ ἴπ6 ΠΙσῃογ νοητά (εχοθβρὶ οἵ οοιτβα ἴΠ6 (οοἄ 1[561{) ἀγα α]50 
νοητὰ μετ᾽ ἀρχῆς, ἴοΥ μετ᾽ ἀρχῆς οαπποΐῖ Ὀ6 σοπδίταθα “ΜΠ ἃ ἀνδοΐηοίϊεαὶ 
ἀρχή. ὙὉΠα ᾿πτουργοίδίοη ἡ] ο ἢ 15 σίνεη ἴῃ [Π6 ποίεθ ἄρῦθθϑβ ΜΠ (Παΐ 
οἵ Ρτδηῖ!, ἀπ (11 πἀπάεγβίαπα Ὠϊμὴ στρ 17) Κτομη. ΤῸ 15, ἢ ΠΥ ΟΡΙΠΙΟΠ, 
[ῃ6 ΟἾΪΥ παΐτγαὶ τηθαηΐηρ οὗ ἴπ6 ατεεῖς, ἀπα ψΠαΐὶ Ῥ]αΐο, 1 ῬΙαΐο ψτοίβ 
16 ννοτγάᾶβ, ἰητε πα θα ἴο 58ν. 

ὙΠΕῈ ἐχρ]απαίίοη οἵ {ῃ15 οἴδιιϑε 15. ἃ πηδίίευ οἵ βϑοιὴβ ἱπηροτίαποβ 
Ῥδοδιβα, 1 ΘΟ ποδί δι β ἰγα το 15 τὶρῃϊ, 1 σου ]Ἱα ἀΡΡδαΥ ἴΠδὲ μαθη- 
ματικά “8, ὩΠΑ͂ΘΥ σετίαϊη ΟἰγουΠηβίαποθβ, 6 ἈΡΡΥ ΕΠ θ6 ὃν 1ῃ6 ΠΙΡΠΕΓ 
πορίῖς ρτόοθβθ, απα οὐ 1Π]5 Δῃ δὐριπηθηΐ τη]ρηϊ οοποθίνϑΪν Ὀ6 ἰουπάςφα 
ἴοΥ ἰάεπεένιπρσ {Π6 πὶ τ Τ4εα5. [ἢ ΑΡΡ. 1 ἴο ΒοΟΚ νι 1 Πᾶνα {τἰθὰ 
ἴο 5Πδνν {Πα Ῥ]αΐο ΠΙπΊβα] αἸβι ρι]5η 65 ΠῸ 1655 οἰθαιν Ὀείνναθη ἴῃ8 
ςοπίθηΐβ οὗ {πε ὕνο Πίρθου βορπηθηΐβ οὗ [Π6 Ππ6 ἴΠᾶπ Ατϊβίοι!β ἈΘΘΈΓΕΒ 115 
τῃαὶ ἢς αἰ. [πῃ τϑα]γ Ποινανοὺ [Π6 ρῬγεβεηΐ βθηΐθηοθα ἄοθβ ποὶ δῆῇξοϊ 
1ῃ6 αιιδβίϊοη οἰ ΠΕΥ νναν. 

ΤῊδ 86 οὗ καίτοι 15 50 βίγαηρε {Πδΐ 501ὴ6 τη  Ὀ6 ἱπο]]η64 ἴο βυβρεοῖ 
᾿πετροϊαίίοη. [{ 5 ποιίοθαθ]α {μαΐ καίτοι ννὰβ οἴζθβη ππ86 πϑϑᾶ ὈΥ 
ῬΙοιίπι5 (6.5. Χ 9. 490 ἰηϊϊ.). ΤῊ οἴδιιβα σου]ά δαϑι]ν Ὀ6 βραγεά, δηά 
τηδῪ 6 βρυτίοιϑβ ; θαΐ ἴΠ6 νίάθπος ἰδ ηοΐ βιΠοϊθηΐ ἴο 7 5{1{Ὑ 115 ἜΧΟΙ 1510 ἢ 
ἔγοτι [Π6 ἰοχῖ, 



τῇ 

“ Α 
Ι. Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν 514 

ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ 

514 κ- 5137 Κ 7014 7οἠοτουΐγεο᾽ ς0772- 
2αγῆξογε γε) 65 7115. 147. 7176 1722 γεσῤέσέ 
97 εὐμεαΐξΐογε ἀγα ἐΐε αὐδόγιε ἐζέγεογ. Ζ6Ζ 
245 Τη1αρΎ716 αὶ 717ε7710 67, Οὗ 2715ογ7167,.5 ἐο7:}1716α] 
τι ἃ σῤίεγγαγοαγι καθθ, αγ1αἷ τγ71αὖ 76 ἐο 566 
αγιγέλίγρ᾽, ἐχεεῤί σλαάοτυς 977 ρίαφες ἀγα 
οἱλό) σε οὐγεείς, καφέ ὧν ἐλε ἰζρὰξ οὗ ἃ 
γε. ομἊλ κει τοῦ! δείζευε ἐλαΐ σλαάοτυς 
ΟἹ »εατιτεγαείμγεώ λέτε αγ6 ἐλ ογεῖν ἐγεέλ. 
77 ἐλεν αγὲ γείδαςεα, αηαὶ θα τε σίοῤ ὃν 
“10 Ἰοτυαγαῖς ἐλε Ζνλέ, ἐλεν τοῦδ ἐτεγτι αγια 
με δαεᾷ ἐριίο ἐΐε εαῦδ; ὁμεέ 27 τοῦ εοηιῤροὶ 
ἑάεηι 10 δρτδρο, ἐλεγ τοῦδ ργαιμαζίν φ,οτο 
αεειεοίογδαῖ {ο ἐλ ὀγίρλίηε5ς, αγτα] δδ αὐίξ 0 
σαξέ τεῤοῦὲ ἐΐδ «5142. αγια τππαγοίαηα λὲς 
φοτ γε) 1722 ἐΐε ἀογεαΐ7 ο7 οἱδτδί6 ἐλέγιςς. 
ιν 70γ 1λεΐγ γογηιδγ γηεγαῖς τοῦἱἑ ἐλέγε 
ὀδρῖη ἐο γιϊγιρίς τουΐξίλ 707} αὐ ἐλεῖγ στωὲ 
ὁδεαζεέ. «δλοιία ἐλεγ γεωϊεδοθγαῖ ἐγείο ἐλ617 
ογγιθῦ 2ίαςο, 1} ἀαγάησες τοῦδέ αὐ γε 
αὔάεε ἐλεῖγ οἱείογι, ἀγα ἐχζοδο ἐλέη ἐο {δὲ 
ἐαμολέθν οὔ ἐλε οἶλεγο, τοῖο τυ], τὲ φῖαν 
δε, ἰαν λαριαῖς τεῤογὶ ἐλε1γ7 «ἰεἰζοογ6 7 ἀγα 
σαν ἀίηι. 

514 ΑΙ Τα 5ἴτη116 οὗ [πΠ6 δνα ρτὅ- 
βϑηΐβ 15 ΜΙ ἃ Ρἰοίαγα οἵ {πε {1{6 οὗ 
[86 υποάποαϊεα τδῃ (τὴν ἡμετέραν φύσιν 
παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας 514 Α: 
οἵ. αἰ5ο 515 4). Ευσοσῃ [Π15 ροϊπί οἵ νἱεὺν 
1: 5ῃουα 6 σοτηρατεᾶ ψ ἢ 7 ἀεδαφί. 1716 
---τ77 6, απᾶ (πη βρῖίες οἵ {μ6 αἰβεγεηΐ 
βἰταδίϊοη) ψ]ἢ Φλαεώ. τορ Α---Ἐ, ΠΘΥα 
ἴπ6 δαηπαίϊΐοη ἰ5 :--ερίῃβ5 οἵ Οδαδη : 
ἩΠ]ονγ5 οἵ Ἐδυίῃ -- ΗΟ] ]ον5. οἵ δίῃ : 
Τῆς {τῷ Εαυίῃ. Ρ]αΐο Ὀϊ45 τ5. σοηπθοίῖ 
16 ὕανε σι {πῸ Τἀπε (517 Α), δπάᾶ 
ἄοεϑ 50 Πϊπηβε] (1.ο., απ 532 6). γε 
πᾶνε βεθὴ παῖ {πΠ6 Ἰοννεὺ βερτηθηΐ οἵ ἴΠ6 
Ἰῖπε (“4 () 15 5Βροίζεπ οἵ βδοπηθίϊ η65 ἃ ὁρατόν, 
βοιηθίϊπηθα 85 δοξαστόν (ΥἹ 510 Β 72). 

ΡῬΙαῖο ἄοεβ ποῖ βνβῃ ποὺ ἀ]Ἰ5 1 Πρ 158}: θ6- 
ὕχθεῃ ἰῃς ἴννο [ουτηβ; δπα ϑἴποθ {ΠῸ ἀπαί- 
δευτος 15 ΠΟΠΟΘΙΠΘα ΜΙ τὸ δοξαστόν 1Π 
ΒΕποΥΑὶ γαίποὺ ἴΠ8η Ὑ] τὸ ὁρατόν 6Θχ- 
ΟἸαϑίν εν, ννα 5141] θεϑὲ ἀρρύβῃεηα Ρ]αῖο᾽ 5 
τηθδηΐϊησ 1 ΜῈ ᾿πέθυρτεί ἐΠε 511π}1}16 ὈΥ͂ 18 
[ο]]οννίηρ ΡΥοροσίοη :--τ να : ὁρατὸν 5. 
δοξαστόν -- δοξαστόν “. ὁρατόν : νοητόν. 
566 οὔ 5174 δῃπᾶ ἄρρ. 1. 

2 ἰδὲ γὰρ κτλ. Ἐπιρεάοοϊθϑ βροῖκα 
οὗ {Π6 ἐδ γαβϑίυα] τορίοη 85 ἃ οανα (ἠλύ- 
θομεν τόδ᾽ ὑπ᾽ ἄντρον ὑπόστεγον 31 6ἅ. 
Ἐαγβίθη), 8η4 βγη] Υ ΘΧΡΥΓΈβϑίοη5. ΟΟΟΌΓ 
ἴῃ τἴῃ6 ΟΥΡΙΙς νεῖβεβ 6.5. ταῦτα πατὴρ 
ποίησε κατὰ σπέος ἠεροειδές (4. ῬΙΟΟΪ. 772 
Ζἤηι. 95 Ὁ) : 58ε6 σμάβ Ζεγελδ5 10. 178 71. 
πα ΤΙδίθυῖοῃ Δίεζγία Ρ. 1597. ὙΠΕεΥα 
ἰ5 πονγενεὶ ποίῃϊηρ ἴο 5ῃενν {μαΐ Ρ]αΐο 
Ῥοττονγεα {ῃς6 ἀπαθυ!γίηρ 1ά6α, τηπο ἢ 1655 
1Π6 ἀδίβι]β, οἵ Π15 51η116 του ΔῪ Ρ͵Γ6- 
νἱουβ ψΥΕΥ : ἔοΥ [Π6 τηθίδρουῖοα] ἀρ ]1- 
οδίοη οἵ ἄνω, ὑψόθεν ἀπ ᾿εἰπαάγεα νγοσαϑ ἴῃ 
σοππηδχίοῃ ΜΠ ἱστὰς παιδεία 15 ἃ ἰανουγιῖα 
τιϑᾶρα οὗ Ρ]αΐο᾽β (οἴ. 7 δαδέ. 175 Β, ϑοῤά. 
“τό ο, "λαεα. τοῦ α ), ἀπ {Π6 5ίτηῖ]8 
τηϊρηϊ βαϑ]γ Πᾶνε Ὀεβαπ ε]α θοτγαίθα ἔτομα 
ΒΟ ἃ ΠΊΘΙΔΡΠΟΥ. ΕῸΣ ἃ 5{ὙΠΚΊΠΡ]Ὺ 
οἰοχαεηΐ ᾿ηγϊξαίΊοη 566 ΟἿο. αἷδ γιαΐ. αἴθ07,. 
1 905 (ἰταηβ᾽αῖθα ἤοτη Αυἱβίοι!θ: 5668 
γανσ. τ4. τ4768 348). ΜΜΠῈ (Πε 116 οὗ 
[π6 οανε- ἄννε! ]εῖβ Βοβαηαιθῖ ΔΡΕΥ οοτη- 
Ραγεβ (ἢς δοσοπηΐ οἵ πον 116 Παπηδηϊν 
ἴῃ Αδβοῆ. “νοῦ. 447---453. Α Κιπάτγεα 
1ΠπουρῊ ποῖ ἰἀθηίῖοαὶ ἥσυχα 15. δηρ] ουεᾶ 
ἴῃ ΕἸςΖσεγα 5 Οὐλαν Κααγυγάμι ΤΧΥ ΠῚ: 
“ὟὟΕ ἃγα πὸ οἴποὺ {πᾶ ἃ ΠΊΟν Πρ ΤΟΥ 
ΟΥ̓ πιασὶς Θῃαάον-5Παρεβ {παΐ οοιηβ απᾶ 
σοὸ Ἀουηά ψἹ {ΠῸ 5 η-Π]ατηϊηθα Γἀπίοτη 
ΒεΙά 1ῃ Μιάπίρης ὈῪ τῃς Μαβίοσ οὗ {π6 
5Πονν.᾽ 
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ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει ἀναπεπταμένην 
- ἜΞΩ ᾽ ΄ ΄ὔ » 0 Ν 

πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ, μακράν, παρ᾽ ἅπαν τὸ σπήλαιον, 
5 “Ὁ Ν ᾿ς Μ 

ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, 
“ , ΕῚ -“ “ Ι Ν [ θ , ἘΣ δὶ ͵7 δὲ ν 

ὥστε μενεὸν τε αὐυτοῦυ εἰς ΤΕ ΤΟ προσ εν μόνον οραᾶν, κύκλῳ ετας 

κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς 
»Μ Ἂν Ἑ Ι͂ » Ε} “ Χ Ν᾿ “ ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ 

Ἂν Ν “ “ 5 7 ς’ 3... "κἷὲ 0. Χ ΤᾺ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ᾽ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκο- 
- - Ν “ » ΄ ΄ 

δομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται 

6. αὐτοῦ ἘΠΙτΞοΠὶρ : αὐτοὺς σοὐά. 

3 ἀναπεπταμένην κτὰ. ἘΠΕΥεγάθη 
Βιρεοῖβ. σοΥταρίϊοη, οἡ ἴΠ6 στουπά (παῖ 
πε οᾶνε ἰ5 ἄδυϊ, Ἔβχοερί ἔογ {πε Ἰσῃΐ οὗ 
ἴῃς τε. Βαξ τη1655 {Π6 δγεέγαγιεο ἴο ἴῃ 68 
οᾶνε ἴ5 ορεῃ ἴο {πε Ἰίρῃι οἵ ἄδυ, ἤονν ἅγα 
[πΠεῸ6ὶ ΡυβοηθΥβ. Ἐνεῦ ἴο ΕΠΊΕΓΡῈ, 85 [ΠΘΥ͂ 
αἰΕπηαίον ἄο (515 ΕἸ ὙΠΕ εἴσοδος 15 
Ἰοησ (μακρά) ἀπὰ 5ἴβερ (515 Ε), 50 {παῖ 
{πε ἀαγ]σπε σαπηοί γεαοῇ [Π6 οανα ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ςαβ6. Ρυδῃῖ] ἰ5 τίσῃϊ, 1 [Π1η]κ, τη ἀπάου- 
βίαπαϊησ μακράν οἵἉ μηρί ἀπα ποῖ ψιατῃ, 
Δἰμουσ ΘΟΠποίΕΥ δηά {π6 ἘΠΡΊ5ἢ 
{ταηβίαΐουβ ΔρΡΡραύθπΥ ΠοΙΪά [Π6 οἴου 
γίενν. 8ϑεε πεχί ποίβ. 

παρ᾽ ἅπαν τὸ σπήλαιον 5Που]4 
(1 Ῥεϊϊανθ) θὲ ἰακεη βεραγδίε! Υ [ΓΟ πὶ 
μακράν. ὙΠ6 ψογάς ἀβῆπε (πε τυξαξά οὗ 
186 επίγαποθ, νυ ῃΐοἢ ἰδ “αἱοπρ (Π6 ὑγῆ 0168 
οἵ, 1.6. “45 ψγῖ46 δ5,᾽ [6 σανβ. 6 γθάβοη 
Ψ}011] ἀρρϑᾶγ Ἰδίεγ: 566 οῃ ὅρα τοίνυν 514 Β. 
Τῆς ἱγαπϑδίίοη “Ἢ Ἔχίεπαϊηρ αἱοὴρ [ῃ6 
δητγα Ἰθηστῃ οἵ [ῃς σανογη "ἢ (1). ἀπᾶ Κ.) 
5ΕΘΠ15 ἴο ΤΟΠΘΥ μακράν Δ] οσοίΠευ οἴΐϊοβθ. 
8εε ΕἸρ, 11 οἡ Ῥ. 65. 

6 μένειν τε αὐτοῦ. 5866 ε7. 2. Ηἰτ- 
5οῃϊσ 5 δπιεπάδίίοη, ψ ποῦ Οοραὶ δρ- 
Ῥήονεβ δπᾶ Ηδιηδηη δηα οἰμοῖβ δάορί, 1 
που (Πϊηἶς τἰσης. μένειν 15 ποΐ, 1 Ὀ6]Ιανς, 
564 ΔΌϑο αν ἴῃ ἴῃς β5θῆβα οἵ μένειν 
αὐτοῦ, ΜΏΪΟΗ ἰ5 {πΠ6 πηθαηϊηρ τοηυϊγοά 
Βεῖθ. ἴΐ τοἰρῃξ Ὅ6 Ῥοββίθ]8 ἴο ὑπάοι- 
βἰαπα μένειν αἃ5 Θαἱναϊεπΐ ἰσ μένειν ἀκινή- 
τους, ἴῃ νίονν οἵ Ογαΐ. 426 Ἑ, ἀηὰ }λαεάγ. 
2,61 Ὁ, Ὀὺπί| “Ὑϑηλαΐὶη ΤΟ ΟΏ]655᾽ 15. ποῦ 
ααϊία βυϊδ 16 ἴῃ Ροϊπί οἵ ββῆβθ. 511] 1655 
ἄοεβ [ῃς ροϑϑίθ]ς γοπάθυϊηρ Ὑθπηαΐϊη ὈΥ 
1πουηβοῖνοϑ᾽ ΠῚ τῃς βἰτααίίοη. Οἡ (Πα 
ΟἴΠΕΥ Βαπᾶ μένειν τε αὐτοῦ “Ὑογηαΐη νγΠΘΓα 
ἴμεν γα, “τεηγαΐϊῃ ἴῃ πα ῥαςε᾽ (οἴ. 1 
327 Ο,1| 371 Ο), ΘοΥγϑροπ 5 Ἔχδοῖὶν ἴο ἐν 
δεσμοῖς τὰ σκέλη, )υϑὶ ἀ5 εἴς τε τὸ πρόσθεν 
μόνον ὁρᾶν Θοο65 ἐν δεσμοις τοὺς αὐχέ- 
νας. ΤΠδε τε---τε αἴϊεσ καὶ---καί Ξυρσαϑίβ 
παι Ρ]αΐο ἱπιθπά θα {Π|5 σογγεβροπάθησα. 
ΤΊ ετα 15 μοι πρ ἴο θὲ βαϊὰ ἰού Ἡ ευννοῦ- 

τὸ ΑΞ ́ : ογὰ. Αἱ, 

ἀδη᾽5 Ῥσόροβαὶ ἴο ἰπβϑτί ἀκινήτους. 
5614 Β 7 ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ κτλ. 

“ῬΘΥ]6. ἱπιίογργείατηθπίαμῃ ἢ βαγ5 Ηο- 
ψεγάθη, αυϊε σα ρευἤποιβιυ. ἩΠτΒΟΠΙρ 5 
ἀδυνατοῦντας ἴον ἀδυνάτους 15 ΠΟ ᾿ΠΊΡΥΟν 6“ 
τηθηί. ὙΠπὲ ψοχά, {κ ὄντας, ἀερεπηας οἵ 
σουγθθ οὐ ἰδές ΕῸΓ καόμενον, Ἡ ΥΒοΠϊρ, 
ννἢ (οὔ οι 5 ἀρρτονδὶ, σοη]θοίαγεβ καο- 
μένου, ἀῃὰ 50 Βαϊΐου αἷθο τεδᾶάβ: Ὀυΐ 
καομένου ἰεανεβ αὐτοῖς οαξ ἴῃ {πΠ6 οοἸ]ά. 
“Ψι|46 πθ φῶς πυρὸς ἴία π΄ ᾿πᾶτὴ ποίϊο- 
ΘΠ σοαϊεβοαπί, αἰ αἰΐογιαβ αἰυἱθαζατη 
51τὴ1] εἰϊδηι Δ] αὶ σοπνοηῖαῖ᾽"" Ἡυτηδπη. 
ΤὨΪ5 χρη δίοη 15 οσογγθοῖ: οἵ. 517 Β. 

9 ἐπάνω ὁδόν. ἐπάνοδον (ΒαἋΠαιη), 
ὙΜΏΙΟΙ τηθ 85 “ΔϑοθηϑιΠ,᾽ 15. ουἱ οὗ ρΙαςα 
Πεῖθ. ἐπάνω τηδδῃ5 ΟΠΪΥ {παΐ {πε τοδα ἰ5 
αἱ ἃ Βίρθμευ εἰθνδίίοη {Πᾶπ {Π6 ῬΥΪΒΟΠΘ 5 
(5ο αἰϑο ϑοῃποίαει): [ἃ δῃοι!α ποῖ Ὀ8 
ἰδῖκεη ψ ἢ ὁδόν ἴῃ [6 56η568 οἵ ἃ “σαϊβεᾶ 
ταν (Τοννεῖ). ὙΠεΥα ἰ5 ΠΟ γθᾶβοη ΨΥ 
[ῃ6 ὁδός 5ῃου]α Ῥὲ σγαϊβεα αὔονβ ἴῃς ἰθνεὶ 
οὗ ἴῃς στουπάᾶ, δπα ἴΐ ἴθ ΠΗ ΘΟΘΘΒΑΤΪΥ 
ΠΑυθὴ ἰο οοηβίσιθ {Π6 δἄνθιρ ἢ [Π6 
ποῖη. Τῆς ἴαοί {παΐ νϑυθαὶ ποιηβ οοοδ- 
ΘΙΟΠΔΙΠΥ ἴαϊκα ἀπ Δάνεγῦ ἰπ Ρ]αΐο (566. οἡ 
Ιν 4346) ἀοε5 ποΐ  5Έ{Υ Τονγεῖτ 5 οοη- 
βΒγαοῦΙο ἢ. ἴῃ [Π15 ραββαρθ. 

Ιο ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς κτλ, 
Α5 ἴῃ ἃ Ῥυποῆ δηὰ ἴπαΥ 5ῃον. (. 
[Ατὶϑί.7 αἱ 7 7ωμραῖ 6. 3980 τό Ε΄. οἱ νευρο- 
σπάσται μίαν μήρινθον ἐπισπασάμενοι 

ποιοῦσι καὶ αὐχένα κινεῖσθαι καὶ χεῖρα τοῦ 
ζῴου καὶ ὦμον καὶ ὀφθαλμὸν κτλ. (Β] 1 Πλ ΠΟΥ, 
Τγίναίξαϊίἑγίλ. Ῥ. 503 71. 5, ΨΆΘΥΕ ΟἸΠΘΥ 
ΤΟ θυ ΠΟ 5. ἀγ6 σῖνθη). [ἀρῖθα ψ] {Π6 
Οχίογα δἀϊΐουβ ἴῃ Ποϊαϊηρ μαὶ τῶν ἀν- 
θρώπων ἀεδποίε5 {ΠπΠ6 Ρδυίογπιθιβ, πα ποῖ, 
ἃ5 ΘΟΠηΘΙάΘΥ ἀπά οἴποῖβ ἰγαηϑαίθ, τῃς 
βρβοίαίουβ. οἱ ἄνθρωποι οσου]ὰ ποί, ν»Ἰ1}- 
οὐξ ΓαΥΓΠῸΥ ϑρθοϊποαίίοη, δἰαηα ἕου τΠ6 
ϑρθοΐαίοῦβ, ἀπα πὸ {πγ ΠΘΥ σροοϊ Ποδίϊοη 15 
βσῖνεη. Βαϊ Τοννεῖξ απὰ (ὐδιηρὈ 61} ἅγα, 
1 {Π]η]κ, ἴῃ ΘΥΓΟΥ νη ΤΠ ΘΥ αἰβιεϊηρσι θἢ 
Ῥοίννθβη (ῃς θαυματοποιοί απαᾷ ἴῃς ἄν- 



ωι 

Ι1ο 
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τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν. “Ὁρῶ, ἔφη. 
’ ἈΝ -“ Χ , ᾽ 3 , ,͵ 

Ορα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σκεύη τε 
ἘΠ ν ’ »“" , Ἁ » ΄ Ὦ «δὰ ΄- 

παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας | καὶ ἄλλα ἕῷα 
’, ΄ὔ΄ Ἁ ΓᾺ Ἁ -“ 5 ’ -: » ΄ Ἁ Ἀ 

λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἷον εἰκός, τοὺς μὲν 
Ἁ Ν “ -“ ; 

φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶντας τῶν παραφερόντων. Ἄτοπον, ἔφη, 

λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας ἀτόπους. Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ᾽ ἐγώ" 
Ἁ Ἀ ΄ὔ - Ἀ ε »"» ᾿ ΕΣ , » Μ 

τοὺς γὰρ τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ ἀλλήλων οἴει ἂν 
ε ΄ » Ἁ Χ Ν Χ [ Ν - Χ » Ν 

τι ἐωρακεναι ἄλλο πλὴν τᾶς σκιᾶς τᾶς ὑπὸ τοῦ πῦυρος εἰς τὸ καταν- 
-“ “ 

τικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου προσπιπτούσας; 
ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς 
δέ; τῶν παραφερομένων 

’ ἮΝ 39 - 

διαλέγεσθαι οἷοί τ᾽ εἶεν 

1Ο.- 

3 Ἁ ΤΩ 

οὐ ταὐτὸν τοῦτο; 

Πῶς γάρ, ἔφη, εἰ 
»3). ᾽ , Ι - Ν [ , 

ἔχειν ἠναγκασμένοι ' εἶεν διὰ βίου; Τί 

Τί μήν; Εἰ οὖν 
Ἁ » ΄ ᾿ “-“ . “᾿ ἃ Ν 

πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγεῖ ἂν τὰ 

ταῦτα Ξ:7: ταὐτὰ Α. 

θρωποι. απὰ ξιρροβξε ἴδμδὲ δε θαυμα- 
τοποιός ἰ5 “ποῖ ἴμε δοΐιδὶ Ἂχ ΊΙΟΥ ΟΥ 
ΡΌΠΕΙ οὗ ἐπε ξέγίιπσβ, θαξ με τηδξίεσ οὗ 
τῃ6 Ξῃον." ὙὩδε ἄνθρωποι ἀπὰ {πε θαυμα- 
τοποιοί ἅτε ἴῃ ξατηδ, δπὰ Ρὶδῖο τηϊσῃξ, 1 
Βε Βαὰ Ὀδεῆ 50 τηϊπάθδά, ἢανε υυτιίεῃ 
ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ ἑαυτῶν κτλ. 
ἼΠε Ξυδεεξαϊοη οὗ τῶν ἀνθρώπων ἴοτ 
ἑαυτῶν Ῥαΐ5 ἔπε τηδίξεσ ἴπ 8 τποσα ΟὉ- 
Ἰεσξῖνε τγᾶυ, δπα Πδ5 αἷξο ἃ σοπίετηρίιοιβ 
εἔεει. 

12 ὅρα τοίνυν κτᾺ. τοίνυν ἰ5 “4͵Ξο᾽ 
(1 339 Ὁ ».). ΤΕ Ἰονν νγ8}} τυ ΒΟἢ οσόξξθβ 
ἴΠμε6 εἴσοδος αἱ 4 Ροϊπὲ Ὀεΐνγεεπ {πε ῥτὶ- 
Ξε 5 δηά ἐπε ἔτε ἱπέεσοερίβ ἴπῈ Ξῃδάουβ 
οὗ ἴῃε παραφέροντες: πὶ {πε σκεύη γΒΙΟΗ 
ἘΠΕΥ ΟΔΙτΥ, ῬΓΕΞΌΓΩΘΟΙΥ ὁπ {πεῖν Β6δάϑ, 
ονετίορ ἴδε ν81}, πᾶ ατε τεβεςξεά οι {με 
νγ8}} οὗ δε σᾶανε ἴπ ἑτοπέ οὗ με Ῥυίξοπεβ. 
8εε ΕἸσ. ἢ οπ Ρ. ὅ5. Ρὶαΐο δάορίβ νδυῖοι 
ἄενῖςεβ πὶ οσάεσγ ἴο Ξξυσσεξέ ἃ ἄπ ὑῬσγοροσ- 
ἄοη θεΐνεεῃ [με οὈ]εοΐβ ᾿πϑιάς δπαᾶ ουΐ- 
51:46 πε οανε 'π ρΡοϊπὲ οὗ τε! γ. ὙΒὰ5 
(1) ἴδε ἐγρῖςδὶ Ἴχδτρὶες ἀνδριάντες εἰς. 
816 ἱμεγηξεῖνεβ τπασὸς οὗ πε πϑῖαγαϊ 
οὈ]εεῖς οὗ ἔπε Ξιρεποσ ὁρατόν : (2) ἴ86 
οπσίπδ]5 οὗ ἔπε δνε ἅγε 3}} (εχοερῖ 88 
ΡῬιηξοπειβ ἐδβειηβεῖνε 515 Α) σκευαστά, 
ἩΉετεαβ ἰποβα οὗ [πε Ξιρειῖοσ ὁρατόν ἅτε 
-τ-ρηπιδυν βρεακὶπσ--φυτευτά (ἴοτ {πε 
βἰσπίβοδηςε οὗ [Πϊ5 Ξξεὲ 532 Ὁ 22.) : (3) ἴπ 
ςοπίεπίβ οὗ ἴμε ανε, θοῖἢ οτὶρίπαὶς πὰ 
Ξῃδάονυσ, ΠΥ 6 τερασάβα δ5 1655 Ἰυτηϊ- 
ποὺ δπᾷ ἔγὰβ ἴῃδη ἔπε ὁρατά οπίΞϊάε, Ὀ6- 
οαυβα ἔμπευ ἀετῖνε {πεῖν ᾿ἰσῃξ δηά γαίῃ, 
ποῖ ἴτοιαῃ ἔμε ὅϑυῃ, Ὀπξ ἔτοση δὴ δγίῆςϊδὶ 
Εἴτε (Ξεε αἶξο οὔ 317 6). δε ἱπίεγρτε- 
ἰδίίοῃ οὗ με Ξίτηῖα 15 ἴο 6 ξουρῆζ ἴῃ [Π6 

δοξαστόν σεπετια! 85 τπτῈ}} 5 ἴῃ ἔπε ὁρατόν 
ἴῃ Ρατέουϊατ (Ξεε οα 517 Α), θαξ γε πεεὰ 
ποῖ ΞΌΡΡοΞε ἴδδὲ Ἔνεέσυ ἀεῖδι! 15 Ξἰσπιῆ- 
᾿οδπῖ. (οιηραγίξοηβ πανε Ὀξεῃ τηϑδάδ 
Ῥεΐννεεη ἴμε παραφέροντες ἀπᾶ (πη {πε 
ὁρατόν) δαίμονες (((ἀτηρθ ε}} Π| ἢ. τό. σοπι- 
Ρατὶησ Ζ72γι. “3). οἵ (1 ἴπ6 δοξαστόν) 
Βορβιβὲβ εἴς. (5Βογευν, ψέίξα οὗ Οοοά εἰς. 
Ρ. 238). Ὑπε Ἰαδζξεσ ἈΠ ]ΟΘῪ 15 ἴΠ6 τηογα 
ἔπστι], θαξ πειέμεσ οὗ ἔμεμη 15 δἰζοσείῖμεῦ 
ἔγτεες ἴτοσα ἀϊξηου εν, απ Ῥ]δΐο τρδὺ Πᾶνα 
Ἰπτεπαάεαὰ ἴδε παραφέροντες ΟἿΪΥ 45 μΡατξ 
οὗ ἴα τηδοβίποσυ οὗ δῖ5 βιταπππάθ. ΤΕ 
ἐμε ὕδνε ἰ5 ἴο τεργεβεπὶ ἔπε νου ᾶ οἵ τὰ 
πολλά, 1 τηυξὲ Βαανα 8 βειιθίαπος οὗ [15 
δηα τηοξίοη ; απὰ νιΐβουϊ ἔπε παραφέρον- 
τες {με Ξῃδάονυσ νγου!α ὈῈ τη !Οη 1655 ἀπά 
ἀεβδά. 

8156Α “2. οἷον εἰκὸς Ξῃου]ὰ Ῥὲ ἴδ Κεη 
σε ἢ τμδὲ ἔο]] ον : οὗ, ΓΚ 419 Α 2. 

3 φθεγγομένους τηετεῖὶν Ρτέραγεβ ἔπε 
ὙΓΑΥ ἴοσ 515 Β εἰ καὶ ἠχὼ κτλ., ἀπ Ρεγοπὰ 
ἘΏ15, 18 μδξ, 1 ἘΠΕ, πὸ τπδαπίησ. Τέ σεσ- 
δῖ! ἄοες ποῖ “ργσεέεραγε ἴοσ ἴῃε ξοίεποβ 
οὗ Βαιτηοηῖοβ᾽" (45 . ἀπά Ὁ. Βο]4): 566 
532 Β 7:- ἀπά Αρρ. 1. 

τῶν παραφερόντων (Ὀταοκεῖεά ὃν Βαϊζετ) 
ἴ5 παίασαὶ ἐπουσῆ, παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον 
φέροντας Ὀεϊησ ἴοο ἀϊϑιαπέ ἴο οδῦξε ἀ1- 
σα]. 

5158 8. τί δέ; τῶν παραφερομέ- 
νων κτὰ. Αἴϊεσ τοῦτο ΞιρρΡΙυ οἴες ἂν 
ἑωρακέναι αὐτούς. 1 Βανε ρμῥἰδοεά 8 πηᾶτκ 
οὗ ἱπίοιτοσαϊίΐοῃ δὲϊεσ τί δέ, ἴπ οσάδσ μπὲ 
τῶν παραφερομένων ΤΩΔΥ ΠαΥΘ 115 ΡΙΌΡΕΓ 
ΕἸ ρμαβῖβ: οἷ. Κὶ 4704 2:- 

Ιο οὐ ταῦτα κτλ.: “ὅο γοι ποῖ 5ι0- 
ΡοΞβε ἴπεὺ νου Ὀεϊΐενε ἴμαϊ {ΠΕΥ̓ ὑγεγα 

5818 



5 15:6] ΠΟΛΙΤΕΙΑς Ζ οΙ 

΄ » Ἁ ΄ 2 ΄ “ ε “" 3 ΄ ͵ 

παριόντα αὐτοὺς νομίζειν ὀνομάζειν, ἅπερ ορῴῷεν; Ἀνάγκη. Τί 
7 »“ Ἀ - , 

δ᾽; εἰ καὶ ἠχὼ τὸ δεσμωτήριον ἐκ τοῦ καταντικρυ ἔχοι, ὁπότε τις 
- ΄ " Ἄ ΕἸ 9 μ ς -“" , 

τῶν παριόντων φθέγξαιτο, οἴει ἂν ἄλλο τι αὕτους ἡγεῖσθαι τὸ 
’, ᾿ Ἁ »»" ’΄ Ἀ «1 » 3 Ε] 5, 

φθεγγόμενον ἢ τὴν παριοῦσαν σκιάν; Μὰ Δί οὐκ ἔγωγ᾽, ἐφὴ. 
΄- 5 

Ὁ Παντάπασι δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἱ ' τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι νομίζοιεν τὸ 
Ἁ -“" ΄- δ Ὁ ΄ γ ͵ 

ἀληθὲς ἢ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς. Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. Σκόπε! 
,, 4 πο σιν ἥν σε , ι.»" “- « Ἀ κ᾿ - 

δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, αὐτῶν λύσιν τε καὶ ἴασιν τῶν δεσμῶν καὶ τῆς ἀφρο- 
’ὔ “4 ΕΣ Μ ] ,ὔ, ’ ’ὔ 5» ΄-“ . Γ 

σύνης, οἵα τις ἂν εἴη, εἰ φύσει τοιάδε ξυμβαίνοι αὐτοῖς" οπότε τις 
, [έ ͵ Ἀ 

λυθείη καὶ ἀναγκάζοιτο ἐξαίφνης ἀνίστασθαί τε καὶ περιάγειν τὸν 

11. παριόντα ἘἸοτ. Τ: παρόντα ἈΞ φ. 
τοιάδε φ φτβεῦθεῖ εἴη φύσει τοιᾶδε, εἰ. 

18. εἰ ΑΞΞ: οὔ. Α3, το εἴη, εἰ φύσει 

πατηΐηρ ἔπεσε ρδτίουϊατ ραξϑϑῖηρ οὔ]εςῖβ 
σΒΙΟἢ {πεΥ βανὴ ὙΠΕΥ Πᾶνε ΠΕΡΕΙ 
Ξεεῃ δηγίβίησ οὗ με γεαΐ παριόντα (οΥ 
παραφερόμενα): ἰμετεΐοτε (οὖν) [ΠΕΥ Ξ0}Ὁ- 
Ροβε 1βεπιξεῖνεβ ἴο θὲ παιηΐησ, 1.6. αϑίτσ 
186 πδῖηε οὗ, ποΐ (45 15 ἴπη ροϊπί οὗ ἔβοϊ 
ἴη6 ςαξε) ἴμε γεαὶ παριόντα, Ὀυΐ ΟΠΙΥ͂ 
ἐλεςε παριόντα Ομ ἴμεν Ξεεὲ. ἘΕῸΓΣ 
Ἐχατηρὶθ, ἔμεν 0411] [πε Ξβδᾶον οὗ ἃ 
18 016 “4 ἰ80]16,᾽ ἀπά ἴῃ Ξο ἀοίησ {ΠΕΥ͂ ἅτε, 
σπουέ Κπονηρσ 1, πδτηΐηρ, ποΐ, 45 ΒΕ 
ΞΡροξε, ἔπε Ξβδᾶου, Ὀαξ {πε ξΞυιθξίδηςε. 
7. δῃμὰ Ὁ. τειπδτῖ {παῖ “παριόντα 15 ταῖμετ 
σοηδπιξίησ 845 1 ταϊσηΐ 5] εἰἴμεσ 1π6 
Ξῃδάονυ:"" (εξ. 5τ6 σ) ““οτ {πε τεδ ες (οἴ. 
513 Ὁ). ὙἼταα: Ραΐ ταῦτα τὰ παριόντα, 
ἅπερ ὄρῷεν ο8: ΞἸστιῖξν ογῖν {με Ξξῃβδάονπ. 
ὙΠε οοτταροη παρόντα ἴοτ παριόντα (Ξεξ 
«7. 1.} 15 Εβϑῦ, 8Πη4 ΟσΟΌΓΞ ἴῃ ΞΟΙηΕ Μ85 δ 
5ι6 ο (γῆετε παριόντα αὐαϊπ-- παριοῦσαι 
σκιαῆ. ῬΙαΐο τηεδῆβς (ἴο ἱπίεγρτγεξ {8Ὲ 
ΔΙΠεσοσν) ἐμαὶ τιμαὶ {με ἀπαίδευτος (2115 
4 Ξι δεΐδηοα ᾿Ξ ΟὨΪΥ ἃ βῃβδᾶον. ΕῸΓ οἵβεγ 
σεν οὗ [8ϊΞ Ξξεπέεῃοε Ξξεεὲ Αρρ. Ιν. 

12 εἰ καὶ ἠχὼ κτὰ. ὙΠε νοῖςεβ μεασά 
ΒΥ ἴῃς ἀπαίδευτος 4τε 845 Ξῃβάονυ 85 ἴ8εῈ 
ἔοττηβ με ξεεβ: βλέποντες ἔβλεπον μάτην, 
κλύοντες οὐκ ἤκουον, ἀλλ᾽ ὀνειράτων ᾿' ἀλίγ- 
κιοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν βίον ἱ ἔφυρον εἰκῆ 
πάντα (ΔεΞοῦ 6. Γ΄. 447---..ο]. 
5615 15 νομίζοιεν κτλ. νόμος, ποῖ 

φύσις, ἰΞ ἴ[ηε νγαϊομῃννοτγὰ οὗ ἀπαιδευσία. 
ιτι6 σκευαστῶν ἰΞ Ξοἰᾶ ὈΥ Τ. ἀπά (. 

ἴο Ὀ6 “ ἀϊπυηυῖνε ἔπταζές οὗ οτγαϊ που 
διξοῖ8] οὈ]εςοίΞ.᾽" Ὀὰΐ [πε νγογὰ ἄοεβ ποῖ 
ΘΟΠΨΕΥ͂ ἰ(ῃϊ5 τηεαπῖησ. ΕῸΣ ἴπε Ρύγροξες 
οὗ τηῖς β'πηῖ]ε σκευαστά τε τεοκοπεᾷ 85 1655 
τεα] ἴδῃ φυτευτά: 566 Οἢ ὅρα τοίνυν κτλ. 
514 Β δηὰ φαντάσματα θεῖα 535 ς. Ρ]αἴο 
ἴακες. πὸ δοοοιηΐ οἱ ἴῃε ἔαοΐ ἴμαῖ τε 
Ῥηξοπεῖβ αἶϑο ξεαὲ Ξῃδάουπ οὗ {ῃπετηξεῖνες 

(515 4). 

17 λύσιν κτὰ. Δοοοτάϊησ ἴο 533 Β 
(σῆετε ξεα τοίε), λύσιν--τῶν ἄλλων 
εἴδωλα (516 Α) Ξγηθο Ζεβ Ρ]δῖοῖξ προπα:- 
δεία οὐ 1ηΐετῖοσ νοητόν. 

18 εἰ φύσει τοιάδε κτλ. φύσει ΠΒαΞ 
Ῥεεη ψϑιοιϑὶν ἰηΐεγργείεα 85 ἴοϊον. 
(1) "φύσει εξὶ τενεσγα᾽ (Αξί, 5: ΠΡ δυτη) : 
(2) “51 τεβ εἰ παίητα ἐεττεῖ," "1η {π6 σοῦγϑε 
οὗ παίυτε᾽ (ϑομπείῖάεσ, 1. δπᾶ (., Ὁ. δϑπὰ 
ψ.): (3) “ φύσει, πο οπε Κπονβ Βον᾽ 
(Ν ει εβεῖρ Ζεκί. απα εν. τὶ Ῥ. 560). 
Νοπε οὗ ἔδεξε εχρίδπδίϊοης 5 εἰτδμετ ἸἸη- 
συ ΞΠΟΔΠῪ ΕΑΞΥ͂ ΟΥ ΦἸτορείμεσ ξυϑ0]ε ἴπ 
Ῥοϊηΐ οὗ τηεδηΐησ. [{ Ξῃου]ᾶ ὈῈ τεπηετη- 
Ὀετγεά ἐμαὶ {πε οομάϊου οὗ [86 Ῥγίβοπευξ, 
βΒπί οτξ 85 {πεν δῖα ἔτοτη ᾿ἰσμε δπα {ππῖἢ 
διηϊα {πε ἀδυκηεβξ οὗ [πε ζδνε, 15 “ὑηπᾶ- 
ἴυγα] (παρὰ φύσιν) ἴῃ {πε Ῥ]Δίοπῖς Ξεπξε 
οὗ δε ννοσὰ (Ξεε 1Υ̓͂ 443 Β 71:.).. ὙΕΙ͂ τε- 
Ιεαξε 'Ξ ἐβεγείοσε 4 τεΐπτπη ἴο {μεῖσ ἵγα 
πδίτγε, 2Π6 ΤΔΥ ἴοσ ἰῃϊς τεᾶξοῦ Ὀὰ ἀε- 
Ξορεᾶ δς “πδίυσαὶ.᾽ Ὑῆῖβ, 1 {Π1η, 15 
σαὶ Ρ]αΐο τηεδῃξ ἴο ξυρσεβί ὈΥ͂ φύσει. 
Τι 15 ἵπιε, 85 γε δτὲ Ῥγεξεῃῖν [014 (515 Ε 
βίᾳ), ταὶ ἔοτοε μας ἴο θὲ επιρὶογεᾶ ἴῃ 
οτάεσ ἴο ἄσασ [86 ρηξομειβ οα Βίρῃ: Ὀὺΐ 
ἐμεῖν ἀεϊνεγδησα 15 Ποπε με 1685 “πδίυγαὶ᾽᾿ 
ἴηὴ Ρ]αίοῖβ νῶν οἵ {μἰηκίησ. ϑμιείεγς- 
ΤΔΟπεν δηᾶ Ἠεσινεγάεξῃ 5 ἴο τεδὰ οἵα 
τις ἃν εἴη φύσει, εἰ τοιάδε κτλ. ὙΠε ἔδοὶ 
{μδἱ εἰ νγὰξ οτηϊ τε ὃν Α3, δπᾶ 15 δῦξεηϊ 
ἔτοῃῃΒἨ ἥνε οἵἴμεγ μϑ8, ΠΙΔΥ͂ δΡρΡεϑσ ἴο 
ἔδλνουσ 115 οοπ]εοῖαταε. (γε τϊσ τ ξυρ- 
Ροβε {μαὶ εἰ {ε}1 οὐδ ὈΥ ὁμοιοτέλευτον 
αἴϊετ φύσει, ἀἰξαρρεαγεᾶ δἰϊορείμεσ ἔτοπι 
ΞΕνεγαὶ μΜ|55, δῃα νγᾶς ὙΤΟΠΡῚΥ τερδοεὰ 
ἴῃ Α. (ΤΒε ενίδεποε οὗ Π ᾿5 υπίοττυ- 
πϑίεὶν τναηπρ μετβ.) Βαΐ οἡ 115 νἱεν" 
τ ἰς ἀἰϊδῆσυϊς το Ξεα νηδὲ φύσει κα ἀξ ἴο οἵα 
τις ἂν εἴη. ἀπὰ ἴοτ (ῃ15 δηὰ οἴμεὺ γεᾶξοιξ 
Ι ργεΐεσγ 186 βοϊυτίομ τ ῖοΒ 1 μανε στε. 
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20 αὐχένα καὶ βαδίξειν καὶ πρὸς τὸ φῶς ἀναβλέπειν, πάντα δὲ ταῦτα 

25 

30 

- - νΝ Ἂ -“ - - 

ποιῶν ἀλγοῖ τε καὶ διὰ τὰς μαρμαρυγὰς ἀδυνατοῖ καθορᾶν ἐκεῖνα, 
δ Ὰ Ν “- “- 

ὧν ' τότε τὰς σκιὰς ἑώρα, τί ἂν οἴει αὐτὸν εἰπεῖν, εἴ τις αὐτῷ λέγοι, 
. ’ Ν ἘΔ. ὔ ἴω Ν ἴω , 5 7 ΓΥΥΤΤ 

ὅτι τότε μὲν ἑώρα φλυαρίας, νῦν δὲ μᾶλλόν τι ἐγγυτέρω τοῦ ὄντος 
Ν Ν - » ΄ὔ 5 ᾿ Ἷ Ν Ν ΝΥ 

καὶ πρὸς μᾶλλον ὄντα τετράμμενος ὀρθότερον βλέποι, καὶ δὴ καὶ 

ἕκαστον τῶν παριόντων δεικνὺς αὐτῷ ἀναγκάζοι ἐρωτῶν ἀποκρί- 
δ “- Ω “-“ 

νεσθαι ὅ τι ἔστιν; οὐκ οἴει αὐτὸν ἀπορεῖν τε ἂν καὶ ἡγεῖσθαι τὰ 
, ς ΄ 5 , ᾺἊ Ἃ, “ ’ ΄ὔ ϑὺ ΘᾺ 

τότε ὁρώμενα ἀληθέστερα ἢ τὰ νῦν δεικνύμενα; Ἰ]ολύ γ᾽, ἐφη. 

1. 
3 - ΕΝ ἣν 5» Ν Ψ. 3, ῇ Ν 

πειν, ἀλγεῖν τε ἂν τὰ ὄμματα καὶ φεύγειν ἀποστρεφόμενον πρὸς 

- "᾿ Ν Ν - 

Οὐκοῦν κἂν εἰ πρὸς αὐτὸ τὸ φῶς ἀναγκάζοι ' αὐτὸν βλέ- 

ἐκεῖνα, ἃ δύναται καθορᾶν, καὶ νομίζειν ταῦτα τῷ ὄντε σαφέστερα 

Οὕτως, ἔφη. Εἰ δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐντεῦθεν ἕλκοι 
᾽ Ν , Ν ᾿" “- ᾽ ᾽’ Ν ᾽ ΄, οἷ ἂν 

τις αὐτὸν βίᾳ διὰ τραχείας τῆς ἀναβάσεως καὶ ἀνάντους καὶ μὴ 
τῶν δεικνυμένων ; 

3 ’, ἡ Ξ ,ὔ 2 Ν ΓΝ ΓΠ| 5 , ἴον Θ᾿, 3 δ. ..9 -“ ’ 

ἀνείη πρὶν ἐξελκύσειεν εἰς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς, ἄρα οὐχὶ ὀδυνᾶσθαί 
“᾿ Ν 3 Ὁ « Υ ΝΝ 3 ς δ Ν “ 5). 

τε ἂν καὶ ἀγανακτεῖν ἑλκόμενον, καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὸ φῶς | ἔλθοι, 
- Ω Ν Ν εν δ ἃ ον 

αὐγῆς ἂν ἔχοντα τὰ ὄμματα μεστὰ ὁρᾶν οὐδ᾽ ἂν ἕν δύνασθαι τῶν 
Ε] Χ ͵ Μ᾽ 2 ’ὔ Ἷὰ 

Οὐ γὰρ ἀν, ἔφη, ἐξαίφνης γε. Συνηθείας 
7ὔ - , 3. ἂν 3 ΄ Χ " Ε Ἂ “ ἣν Ν 

δή, οἶμαι, δέουτ᾽ ἄν, εἰ μέλλοι τὰ ἄνω ὄψεσθαι, καὶ πρῶτον μὲν τὰς 
νῦν λεγομένων ἀληθῶν; 

24. καὶ δὴ καὶ ἘΦ: καὶ δὴ Α. 23. τι ΑΞ: οτι. ΑΖ. 
33. ἀνείη ΑἹ: ἀνίη ΑἼΠΙΞ : ἀνίοι φ. 

25. ἕκαστον ΑΞ φ: 
ἕκαστων τιῖδὶ [4Π1οΥ Α΄. 

20 τὸ φῶς ἰ5 (Πε Ἰίρῃξ οἵ {π6 ἤτε 
(514 Β): οοῃίταβί αὐτὸ τὸ φῶς 515 Ὁ. 

ἀναβλέπειν. ἀνα- ἰ5 ΔρΡΡΙΟρτίαΐα, ἴοσ 
16 ἔτεα ἰ5 ἄνωθεν (514 Β). Εαποδίίοη 
Αἰνναῦϑ5 Ροϊηΐβ ἀρνγατά ἴῃ Ρ]αίο (514 Α 71.). 

515 Ὁ 23 ἐγγυτέρω. [1 15 πΕΕα]685 
ἰο «(4 --ὧνΞ, 85 1 [ουπλουὶν ἀἸα (1 
ΕΪοΟμαγᾶβ, ΠΟ σΟΙΏΡΑΙΘΒ 1 330 Ε). πα 
οορι]α 15 851} ΞΌΡΡΙεα, ββρβοίδ!ν σι ἢ 
τετραμμένος [ο]] ον ]ησ. 

24 ὀρθότερον ἀπ ποΐ ὀρθότερα (85 
ΒΕθὴ5 ἴο Ὀ6 σεῃεΥΆ}}Υ Ὀε]Ἰανεᾶ, Ἔνθ ὈΥ͂ 
7. «πᾶ (.) 15. [με τεαάϊηρ οἵ ἃ. Ὑμὲ 
δάνει (ἸΏοΥα {γα]γ 56 65᾽) οδῃ δ΄οπθ ὈῈ 
ἦπξι1Πε4. ἘῸΥ {Π6 τηθδηῖηρ᾽ 566 ΥἹ 490 Β 722. 

βλέποι. ΤῊ ἱπαϊοαίίνα βλέπει (τ ΒΊοἢ 
1 [ΟΥΠΊΕΙ͂Υ τεαᾶ, ψὶ φ, ΕἸογ. ὕ, 
ΒεΚΙΚΕΥ δηᾶ οἰ μεβ) σγου]ᾶ ὈῈ πιοΥα 1588], 
“ἴῃ δὴ ἱπάϊγεος ααοίαιίίοη ἀδρεπαϊηρ οα 
δῇ ορίαιϊϊνε ψῃϊο ἢ τείευβ ἴο 1πΠ6 ἔπαγε ̓ἢ 
(οοάνίη 777.. Ρ. 6τ). Βαΐ [6 τὰ]8 νυ μΊοἢ 
δχοϊιάαβ ἴμ6 ορίδίίνα ἴῃ βοῇ σα5685 15 ποῖ 
ΔΌβοϊαΐθ, δἃ5 ἄρρεδῖβ οπὶ Πθτη. 16. 5 
(εἰεα ὈΥ αοοάνίη 1.6.), ἀπ ἔχοι ἴῃ ΨΙΠ 

544.ἃΣΔ ἴδ 'ῃ ὈΠΠΟΙρΙῈ [Π6 βᾶηιε 85 βλέποι 
Ὦετθ. ἘΕῸΣ {πε σο]]οσδιίοη. οἵ ᾿πάϊοαῖϊνα 
(ἑώρα) στ ορίαἰϊνε ϑομπαι ον ααποίεβ 
Ῥλαεά. 96 Β ἀπά 95 Ὁ. 

καὶ δὴ κτλ. ἀπορεῖν 15 αἰτηοβί ἃ (εοἢ- 
τΐοα] ἴθυπὶ οὗ ϑοογαΐθϑ᾽ ἀϊαϊθοῖῖς (οἴ. Χεη. 
Ἴδρι. 11 το. 7 δῃὰ 7 εαφί. 1490 Α 1), 
θὰ ῬΙαίο α5 ἴῃ πὐϊπα {πε εἴξεοϊς οἵ ἢ15 
Οὐ προπαιδεία, ἃ5 ἈΡΡΕΔΙΒ5 ῸΠῚ 532 Β, Ο. 

515 Ε 29 φεύγειν ἀποστρεφόμενον 
κτλ. Α5 ψῆεη ἃ Ὀεν)θγθα ἀϊβραΐδηΐς 
ταῖκεβ τεῖισα αραΐῃ ἴῃ {πε [(δ]]δοϊουβ ροβὶ- 
τίοη γοῦν ]οἢ Π6 μας Ὀδεη ἀἰβ οαρεά: 
566 1 334 Β 22. ΕῸΙ δύναται ἈΠοΠαγάς 
νου τοαὰ δύναιτο, σοτηραιίησ ἅπερ 
ὁρῷεν ἴῃ 515 Β-. δύναται ἰτεαί5Β [Π6 
511}118 845 ἃ στϑαδὶγ, Ἔχϑοῦγ [κε ἀμβλυ- 
ὦττει ἴῃ 516 Ε: σοιηραῖα 4150 538 Α 72.; 
δηα (ἔου {Π6 σοῃβίγαςιοη) Φλαεά. 67 Ἑ οὐ 
πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη, εἰ μὴ ἅσμενοι ἐκεῖσε 
ἴοιεν, οἷ ἀφικομένοις ἐλπίς ἐστιν οὗ διὰ 
βίου ἤρων τυχεῖν. 

31 ἕλκοι κτλ. (Οἱ. 7χεαεί. 175 Β ὅταν 
δέ γέ τινα αὐτός, ὦ φίλε, ἑλκύσῃ ἄνω κτλ. 
ΤΠἼΘ αἰ Πτεγαΐξίοη οἵ ἀν- (ἀναβάσεως, ἀν ἀν- 
τους, ἀνείη, ἀγανακτειν) 5Πῃο 1 θα ποιϊοεᾶ : 
566 Οὗ β144. ΔΙ αὐγῆς ἂν ἔχοντα κτλ. 
6 ΠΊΔΥ σομραῦα 7 λεαεί. 175 Ὁ βλέπων 
μετέωρος ἄνωθεν ὑπὸ ἀηθείας ἀδημονῶν τε 
καὶ ἀπορῶν καὶ βαρβαρίζων κτλ. 

516 Α 4. πρῶτον μὲν κτὰ. πρῶτον 
μὲν---εἴδωλα (1[Π6 Ἰονγεῖ ὁρατόν οἵ 1Πε 116) 



516 Ὁ] ἸΠΝΠΞΊ ΑΘ Ζ 93 ὥ 
- -“ Ν “ ἘΝ δὰ 

σκιὰς ἂν ῥᾶστα καθορῷ καὶ μετὰ τοῦτο ἐν τοῖς ὕδασι τά τε τῶν 
ἀνθρώπων καὶ τὰ τῶν ἄλλων εἴδωλα, ὕστερον δὲ αὐτώ" ἐκ δὲ 

“ Ν Ν ΄, - 

τούτων τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν νύκτωρ ἂν ῥᾷον 
7, τ ΝΥ , Ν ᾿ Ἂ, Δ 

Β θεάσαιτο, προσβλέπων τὸ τῶν ἄστρων τε καὶ σελήνης ' φῶς, ἢ μεθ᾽ 
΄ [οἱ ) , “ 

ἡμέραν τὸν ἥλιόν τε καὶ τὸ τοῦ ἡλίου. ἸΠῶς δ᾽ οὔ; Τελευταῖον 
δι Ε 2 7 

δή, οἶμαι, τὸν ἥλιον, οὐκ ἐν ὕδασιν οὐδ᾽ ἐν ἀλλοτρίᾳ ἕδρᾳ φαντάσ- 
2 - ΕῚ 3 ἈΠ ΑΝ » ΒΟΣΟΝΝ 3 - ς “ , δύ 35.»,.4Φ ματα αὐτοῦ, ἀλλ᾽ αὐτὸν καθ᾽ αὑτὸν ἐν τῇ αὑτοῦ χώρᾳ δύναιτ᾽ ἂν 

- Ν 4 “ 3 3 - “Μ᾿ Ν κ 

κατιδεῖν καὶ θεάσασθαι οἷός ἐστιν. ᾿Αναγκαῖον, ἔφη. [Καὶ μετὰ 
“ Ὠ ᾽ [ο Ὁ Αδ' ς ΄ Ἵ 

ταῦτ᾽ ἂν ἤδη συλλογίζοιτο περὶ αὐτοῦ, ὅτε οὗτος ὁ τάς τε ὥρας 
΄ ἣν σα Ἔ , 

παρέχων καὶ ἐνιαυτοὺς καὶ πάντα ἐπιτροπεύων τὰ ἐν τῷ ὁρωμένῳ 
, ὃ - ΒΡ ’ Ν “ τόπῳ καὶ ἐκείνων, ὧν ἱ σφεῖς ἑώρων, τρόπον τινὰ πάντων αἴτιος. . 

Δῆλον, ἔφη, ὅτι ἐπὶ ταῦτα ἂν μετ᾽ ἐκεῖνα ἔλθοι. Τί οὖν; ἀναμι- 

μνῃσκόμενον αὐτὸν τῆς πρώτης οἰκήσεως καὶ τῆς ἐκεῖ σοφίας καὶ 

τῶν τότε ξυνδεσμωτῶν οὐκ ἂν οἴει αὑτὸν μὲν εὐδαιμονίζειν τῆς 
μεταβολῆς, τοὺς δὲ ἐλεεῖν; Καὶ μάλα. Τιμαὶ δὲ καὶ ἔπαινοι εἴ 
τινες αὐτοῖς ἦσαν τότε παρ᾽ ἀλλήλων καὶ γέρα τῷ ὀξύτατα καθορ- 
ὥντι τὰ παριόντα καὶ μνημονεύοντι μάλιστα, ὅσα τε πρότερα 

αὐτῶν καὶ ' ὕστερα εἰώθει καὶ ἅμα πορεύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων δὴ 
δυνατώτατα ἀπομαντευομένῳ τὸ μέλλον ἥξειν, δοκεῖς ἂν αὐτὸν 

ἐπιθυμητικῶς αὐτῶν ἔχειν καὶ ζηλοῦν τοὺς παρ᾽ ἐκείνοις τιμωμένους 

12: 

ΒΥΠΊΡΟΪΖες {Π6 ΠΙρμευ βίασεβ οἵ Ρ]αΐο 5 
προπαιδεία, ἀῃᾷ ὕστερον δὲ αὐτά---οἷός 
ἐστιν (ἴῃς Βἰρσηεν ὁρατόν) σΟΥΓΘΘΡΟΠ 5 ἴο 
ἴῃ6 ΠΙρμασ νοητόν. 686 532 Β, Ὁ 7271. 
αὐτά, τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ--νύκτωρ πὰ τὸν 
ἥλιον Υϑρυύθϑοηΐ ἃΠ ἀβοθπαϊηρ 5068]16 οἵ 
1άδαϑ ὰἃρ ἴο {πΠ6Ὸ ἀοοά: οἵ, ποίξε οἢ τοῦ 
ἀνυποθέτου ΥἹ 511 Β.- [{ την Ὀ6 ἀουὈιοά 
ΨΠΕΙΠΟΥ ἴῃ ροϊηϊ οἵ ίαοϊ [ῃ6 τεϊθαβεα 
ῬΙΒΟΠΘΥ ΜΟὰ]α ποῖ 8 40]6 ἴο Ἰοοὶς οἢ 
ἴῃς. Ὠεξανεηβ ὈΥ πΙρῃΐ ΞοοθθΥ ἴΠ8ῃ ΡΟῊ 
“ΟὈ]δοῖβ {Παπηβεῖνεβ᾽ (αὐτά) Ὀγ ἄἀαγ. Βαϊ 
116 51π1118 μο]45 σοοά ἴῃ 50 αν ἃ5 ἴΠ8 ευθ 
τηουηΐβθ ἜΘ Πρηου: δηᾶ (ῃ6 τηοοπ δηὰ 
βίαγθ δῖ πεαῖθοί ἴο 1ῃ6 δὴ (ἡλιοειδῆ, 
5δΔγ58 ῬΥΌΟΪι5 272 γέϑεῤ. 1 Ὁ. 294- 6 ΚιΟΙ]), 
ὙΥὨ]Οἢ 15 [Π6 υἱεἰπηαῖς σοδ]. 

δ1Θ8Β 13 συλλογίζοιτο κτλ. 5Ποι]ἃ 
Ῥε ἱπίεγρτείβα Ὀγ ΝῚ βοὺ Β (ἴῃε αοοά δ5 
ἴῃ6. σαιβε οἵ Βεϊπρ). οὗτος 15 ῥτοίοιγοά 
ὈΥ ϑιδ! αι ἀπὰ οἴμουβ ἴο αὐτός (566 ἐ7. 
2.}, ἴῃ νηοῦ 7. ἀπά (Ὁ. ἢπὰᾶ “ἃ ϑβοϊειπῃ 
ΕἸ Ρμδϑ515. ὙΠοῖα ἰ5 πὸ αἰ ΒΠσα]ν αὔοιὶ 
τὴς τερϑιϊτοη (αὐτοῦ--- αὐτός), θὰϊ αὐτός 

οὗτος Π: αὐτὸς Α. 

ΕἸρΡβ6 ̓  15. 1685. ϑιιίαθ]α Πεῖε {πᾶη [Π6 
ἀεϊοίῖς οὗτος: οἷ. αὕτη ἴῃ 517 Ο Δῃᾶ ΝῚ 
4652 Ε 722. 

Θ1ΙΘ Ο 20 τῷ ὀξύτατα καθορῶντι 
κτὰ. ““Τηάδιιοίΐοη οοποοὶνθα 45 ἰῃ! γε μο 8 
ἔγου Ῥδγίο]ατβ ἴο ῬΑυ ΠΟ ]αΥ5, 115 ἴδϑὶ 
Ῥείηρ ῥχϑαϊοϊίίου. (ποῖ βχρ]δηδίίοη), δὰ 
1ῖ5 τηθί πο Ὀϑῖησ ἀϑϑοοϊδίίοη οἵ ἰτηαρθ5 Οὐ 
ἘΠΑΠΑΙγβθα ᾿ΠἸκθηθββαβ, ὈΥ σοπίϊσαϊν ἰπ 
ςΟ-Θχἰβίθμοα ΟΥ̓ βιισοϑϑίοη ἢ Βοβαπαημοί. 
ΡΙ]αΐο 15 [᾿πκίηρ οὨϊοῆγ οὗ {Π6 επρ τοδὶ 
Ῥο]Ἰοἰαῃ ἀηα] ΡΟ] ἴσα] αἄνίβεσ, ΝΟ ἰοτε- 
16115. [Π6 Ταῖατα σοῦ [Π6 ργθβαηΐ ἀπὰ (Ππ6 
Ραβί (οἵ. Τ πο. 1 22), θαῖ ᾿ϊπλϊ5. ἢΪ5 1ητ6]- 
Ἰεοῖιαὶ Πουΐζοη ὈΡ ἢἰβ οὐ ἢ ΘΧΡΘΠΘΠΟΕ, 
Δη 4 Κηοννβ ποίμιηρ οὗ 1π6 γβὰὶ ἀείει- 
ΤΩΪΏΪηρ οα8565 οἱ δνβεηίβ. Τὴ ναβί 
ΤΠ] οΟΥΙ γ οἱ ΑἰΠεπίδῃ βἰαίθβηγθη Ὀε]οηρσ οὶ 
ἴῃ Ῥ]αϊο᾿β ορ᾽ πίοι ἴοὸ [Πἰβ οαΐθσουν : 586 
Οἢ ΡΝ 473 5 ἃπᾶ ΥἹ 488 Β. 

22 αὐτῶν ἐοε5 ποΐ οἵ οὐδε ἀερθηά 
ΟἹ πρότερα (α5 Ὁ). ἀπά Υ͂. ιταῃδ]αΐ6), Ὀπΐ 
5 ἃ Ραγίϊνα ρθη ϊ να αἰϊοὺ ὅσα. 

ς 

20 



94 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [516 Ὁ 

Χ 5 ᾿ς “Δ Ν - ε ΄, Ἂ ΝΥ 

2- τε καὶ ἐνδυναστεύοντας, ἢ τὸ τοῦ “Ομήρου ἂν πεπονθέναι καὶ 

30 

σφόδρα βούλεσθαι ἐπάρουρον ἐόντα θητευέμεν ἄλλῳ, ἀνδρὶ 
5 : ,᾿ ΝΥ «ς - “Δ 7 - ἣν ΧΆ “ ,ὕ 

παρ ἀκλήρῳ, καὶ οτιουν ἐν πεπονθέναι μᾶλλον ἢ κεῖνά τε 

δοξάζειν καὶ ἐκείνως ζῆν; 

δ᾽ γώ: 

Οὕτως, ' ἔφη, ἔγωγε οἶμαι, πᾶν μᾶλλον Ἐ 
, Ὰ ΄ δ “ Ψ ,ὔὕ 

πεπονθέναι ἂν δέξασθαι ἢ ζῆν ἐκείνως. Καὶ τόδε δὴ ἐννόησον, ἦν 
ε “ Ἂ, Ν -“ 7ὔ 

εἰ πάλιν ὁ τοιοῦτος καταβὰς εἰς τὸν αὐτὸν θᾶκον καθίζοιτο, 

ἄρ᾽ οὐ σκότους «ἂν; ἀνάπλεως σχοίη τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξαίφνης 
΄ “- μ᾿ Ἀ ἥκων ἐκ τοῦ ἡλίου; Καὶ μάλα η᾽, ἔφη. Τὰς δὲ δὴ σκιὰς ἐκείνας 

΄, - -“ ἊΝ 

πάλιν εἰ δέοι αὐτὸν γνωματεύοντα διαμιλλᾶσθαι τοῖς ἀεὶ δεσμώταις 
Σ “ 2 π 5 , Χ - Ν » ὃ ᾿ 

ἐκείνοις, ἐν ᾧ ἀμβλυώττει, πρὶν ] καταστῆναι τὰ ὄμματα, οὗτος ὃ 

ὁ νρόνος μὺ πάνυ ὀλίγος εἴη τῆς συνηθείας, ἄρ᾽ οὐ γέλωτ᾽ ἂν παρά- χρόνος μὴ ὀλίγος εἴη τῆς συνηθείας, ἄρ᾽ οὐ γ αρ 
δὰ , Ἂ Ν » “ ΄ ") ἊΝ Ε ΄ “ 

σχοι, καὶ λέγοιτο ἂν περὶ αὕτου, ὡς ἀναβὰς ἄνω διεφθαρμένος κει 
Ν », ἊΣ ἐν 5 Μ{ » Ἁ “- »Μ »7 Ἀ Ν 

τὰ ομματα, και οτι οὐκ ἄξιον οὐδὲ πειρᾶσθαι ανω ιεναν; καὶ τον 

30. ὁ τοιοῦτος Π: ὅτι οὗτος Δ. 231. -ἂν:-- ΒΕΆΙΘῚ: Ὅπι- Π0Π6: 

ΒΘ1ῚΘ "Ὁ 25 τὸ τοῦ Ομήρου κτλ. 1 
ΤΟΥΙΔΕΥΙΥ Ρτοροβεά ἴο οὔ πεπονθέναι, 
Ῥαΐ ἃ Ῥγβοῖβε ρᾷΎβ] 6] 15 Πισηϊθμεά ὈΥ 
δ γηεῤ. 108 6 ἀτεχνῶς τὸ τοῦ ᾿Ομήρου 
ἐπεπόνθη. ἄν τηαῖκες πεπονθέναι 66π]- 
να]επί ἴο {πῸ6) {πίπτα ρεγίβοϊ---α ἸΏΟΥΘ 
νἱσοτοῖβ ἔουπὶ οἵ δχργθβϑίοη ἴπᾶη {πὸ 
Γαΐατα (οὐ δουῖβὲ στ ἄν) τνου]Ἱὰ θ6. Ὑπα 
παοίαίίοη (ἡ ΒΙΟΉ 15 ἔτοπη Ὁ. ΧῚ 480, οἵ. 
ΞΙΡτα ΠῚ 386 6) “Πα5 ἃ Ουγίου5 ΓΟ ἔν, 
Ῥεῖησ [Π6 τνογάς οἵ Α 1165 ἴῃ Ἔχρυεββίησ 
Πἰ5 ἀειεβίαϊίίοη οἵ {πε νου οἵ ξΞῆδαεβ 
(1. 5μδάοννβθ) ἴπ σοπιραιίβοη ΜῈ πε 
μ Οὐ] οὗ παπιδη 118" (Βοβαηααεῖ). [{ 15 
Βοίίοσ, 1 {πῖηῖκ, ἰο οοππεθοὶ ἄλλῳ ψ 
θητευέμεν (Ατλεῖὶβ οη Οὐ. 1.5.) [πῃ ΜΠ 
παρά (α5 ϑοῃπειάευ 4065). 

27 καὶ ὁτιοῦν κτλ. ἄν (ΜΠ. ΠΟἢ- 
ατᾶς ψνου]Ἱα δἱΐεσ ἴο δή) 15 αϑ 51 {4016 Πεσα 
α5 Ὀεδίοσθ, οἰποα ἄν πεπονθέναι ἀερεΠα8 1 
ΒΟΙ οαβε65 αἰγεοι!Υ οἢ δοκεῖς. ὙΠδ σοη- 
[αβίοῃ οὗ ἄν ἀπά δή 5 ποί 50 ἔγεαιεηΐ 5 
5016 Πᾶνε {πουρσῃΐ : 566 οἵ ὶ' 4506. 

28 δοξάζειν ΞΞ- “ορίπε᾿ 15 ἰεοῃ πο]: ἴοΥ 
186 ςᾶνε ἴ5. 8ὴ ΔΙ] σοΥΎ οἵ τὸ δοξαστόν 
(512. ἃ 7.)- 

Β1ΘἐΕ 9: ἂν 5868 7. 75. 816 ἵν᾿ 
437 Β . 54] αυ ρτόροβεβ ἂν πλέως, 
Βαϊ Βαϊζου 5. βοϊαίίου (ν ῖοῃ Οορεΐῖ ἀπά 
Ἡ ννευάθη αἶθο τεοοπη 6 4) 15 ΘΑ] 6 ΓΓ 
Δα Ῥείίει. ἀνάπλεως 5ιισσεδίβ οοηΐδ- 
σίοῃ : 566 ἈΠ θη οἡ Τίτη. Ζέζ. 5. ν. 

σχοίη δ5 ἀ5118] 15. ἱπομοαῖϊνε οὐ ἰῃρυαβ- 
οἶνε (σει): οἵ. 520 Ὁ δῃὰ 527 Β. 

243 γνωματεύοντα: « ἀἰβουϊτηϊηδεϊηρ,᾽ 
«ἀἰσηστϑῃϊησ,, “πασίηρσ, 45. εχρ]αἰπεά 

ὈΥ {πε ϑομομαβί (διακρίνοντα, διαγυγνώ- 
σκοντα ἀκριβῶς), ϑυϊάαβ ἀπ Τίτηδειβ (1 
ἢ ΒΌΠηΚεη γα γεαα γνωματεύοντα ἴΟΥ “ 
νωμονεύοντα).. ΑἋ 5118 ΕΧΡΙΠδί!οἢ 
ΔΡΡβαῖβ ἴῃ ἴπε τηαύρίη οἵ Α (γρ κρίνοντα 
Ὕρ γιγνώσκοντ᾽ ἀκριβῆ. ὍὙΠ6 ψογὰ 15 
ἀετνεα οἵ σοῦῖθα ἔγοση γνῶμα (“τηεδηϑ οὗ 
Ἰπάρσίησ,᾽ “ἐε5:᾽), ἴοσγ νῃ]σἢ 566 [600 οἡ 
ΘορΡἢ. 77. 593. γνωματεύω οὐσουτ5 ΟΠΙΥ͂ 
Βεῖθ ἴῃ σοοᾶ τεῖος, Ὀαΐ Ῥθοδπθ ΤΏΟΥα 
[τεαιθηΐ δἰεγνναγαβ ([ὉΥ ἰηβίδησεθ 566 
ἘυΠηϊκεη ἴῃ Τὴ. Ζδχ. 5. ν.). Ηξετε, δ5 
7. ἀπά Ὁ. τεμεῖς, 1 βθετηβ ἴο 6 ““ἀϑεᾶ 
ὙΠ βόηθα ἄεστεα οἵ οοπίεμιρί (Κ6 
τευτάζω ἴῃ 521 Ἐ).- 

534 ἀμβλνώττει. ΕῸΥ {πε τηοοῦ 566 
ΒΙ5 Ε 23. ἀμβλυώττοι Οσουΐβ ἴπ ῳ δῃηᾶ 
ΕἸογ. ὕ, «πὰ 15 τεδὰ ὈγῪ Βεκκεοὺ δπηά 
οἴμεῖβ. Ησογνεγάεη δά ἔτει αδἴζοσγ ἀμ- 
βλνυώττει, σοιηραυῖησ 517 Ὁ, Ῥαξ με ἰεχέ 
15 βοιπά. 

517 ΑΙ οὗτος δ᾽ ὁ χρόνος κτλ. ἴ5 
5111 ἀπάογσ {Π6 ἱπῆποπος οἵ εἰ. ΔΙ ἄρ᾽ 
οὐ γέλωτ᾽ ἂν κτλ. οἵ. Φαεαῖγ. 240 Ὁ ἐξισ- 
τάμενος δὲ τῶν ἀνθρωπίνων σπουδασμάτων, 
καὶ πρὸς τῷ θείῳ γιγνόμενος, νουθετεῖται 
μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ὡς παρακινῶν, ἐνθου- 
σιάζων δὲ λέληθε τοὺς πολλούς, Ζἀεαφέ. 
172 Ὁ, 174 0-- 175 Β, δοῤᾷ. “ιό Ὁ δπά 
ἰηΐγα 517 Ὦ- 

4 οὐκ ἄξιον κτλ. ὙΠα ΡΥ ΘΟΠΕΥ5 ΔΓῸ 
αἰπιοσί τανε ἰο ππά {πεηηβεῖνεβ 40]6 
ἴο ΒΌΡΡΓΘΒΘβ {ΠΕ ῚΓ ΠΙΡΉΘΓ Ῥγοιηρίηοθ δηάᾶ 
5ηκ Ὀδοὶς ἱπίο ἱπάοϊδηοε δπά βεϊξςοοιη- 
ῬΙΔοεμοΟΥ.- 

καὶ τὸν ἐπιχειροῦντα κτλ. 15 ἃ τηδηϊ- 



517 Β] ΠΘΑΙΕΕΙΑ͂Θ Ζ2 ο5 

“ 3 ω ΄ 

ἐπιχειροῦντα λύειν τε καὶ ἀνάγειν, εἴ πως ἐν ταῖς χερσὶ δύναιντο 5 
-“ Ν 9 ψ΄ 3 ,, Σ ὡ ἜΝ ἠὃ 3 ΝΜ 

λαβεῖν καὶ ἀποκτιννύναι, ἀποκτείνειαν ἄν; Σφόδρα γ, ἔφη. 

ἘΠ 
Ἁ ,ὔ 3 ,, Ἂ: 

Ταύτην τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὴν εἰκόνα, ὦ φίλε Τλαύκων, 
ὦ “ - » θ ἱ Ὗ , Ἁ Ν ὃ ̓  

“προσαήπτεον απασαν τοῖς ἐμῖτῖροσ εν εγομένοις, ΤΏΨ μεν { 
ΠΣ ΣῚ -“ - “ ’ὔ » 7ὔ ΕῚ “ 

ὄψεως φαινομένην ἕδραν τῇ τοῦ δεσμωτηρίου οἰκήσει ἀφομοιοῦντα, 
Ν Ν “ Ν 2 ΕῚ “ “- “ “- ς , ΄ Ἀ Ν Ν 

τὸ δὲ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῇ φῶς τῇ τοῦ ἡλίου δυνάμει" τὴν δὲ ἄνω 

6. καὶ ἀποκτιννύναι, ἀποκτείνειαν ἄν πο5: καὶ ἀποκτείνειν, ἀποκτιννύναι ἄν ΑἸΙ εἴ 
(ηἰβὶ φιοά ἀποκτιννῦναι ΞοΥ] 10) φ : καὶ ἀποκτιννύειν, ἀποκτιννύναι ἄν Ξ. 
ΑΞΠ: ἔοτίαβϑε ἑαυτῇ Δ". 

εξ δηὰ ἰουποῃίησ 4]] βίο το ἴῃς ἀεδίῃ 
οὗ ϑοογαίεβ, ψῇοξε αίε νγαὰβ {Π6 στηοβί 
ςοπϑβρίσποιβ Ἐχϑτῆρ]α ἴῃ ατξεὶς Πϊβίοτυ οὗ 
[Π6 ῬυΪΠΟΙΡ]6 μετα Ἰαϊα ἄοννῃ. ὅεε Ζει]εσῇ 
111; ΡΡ. 223---227 πᾶ οἴ. ΥἹ 406 6, Ὁ 7122. 
Ἀεδα ἴῃ {Π6 Ἰίρῃξ οἵ δηοΐμευ «πα ὄνϑῃ 
ΤΏΟΓΘ Τηοπιθηΐοιι5 βϑουῆσα, ἴπΠ6 βεηΐεηοα 
ΔΞΒΌΠΊΕ5 ἃ Κἰπα οὗ ρῥυόρπεῖῖσαὶ ἱπηροτῖί, 
1|κ6 [ΠῈ ᾳπιοῦβ ράββασα δρουΐ ἴΠ6 λόγος 
θεῖος ἴθ ἴῃ6 Φλσεαο (85 σ, Ὁ). -86ε6 
(εαάεθ᾽5 λαεαο οὕ ίαίο ΡΡ. 28ο---283. 
ἼΤΠΕ ἰεδχί 15 ἀπΠῆσα]ῖ ἴο ἀειθυτηῖπα. Τῇ να 
γτεϊαίη λαβεῖν καὶ ἀποκτείνειν, ἀποκτιννύναι 
ἄν, νγε τηιβὶ εἰἴμοσ (α) τεραγά ἄρ᾽ οὐ--- 
λέγοιτ᾽ ἄν 45 εαυϊνα]επέ ἴο ἄρ᾽ οὐκ οἴει 
γέλωτ᾽ ἂν αὐτὸν παρασχεῖν καὶ λέγεσθαι 
ἄν, ἀπ ἴαϊκε λέγεσθαι ἄν 45 εηυϊνα]επΐ ἴο 
ἐκείνους ἂν εἰπεῖν, σατΥγηρ Οἡ ἐκείνους ἃ5 
5 ]εςί ἴο ἀποκτιννύναι ἄν (ϑ΄οΠΠ6Ι 461), οὐ 
(ὁ) ΞΌΡΡΙΥ οὐκ οἴει, ΔΙ Πουσ ἢ {Ππε5εὲ νγοσβ 
ἄο ποῖ οὐοὰγ δῇεσγ κιό ο (7. δπὰ (.). 
ΤῊΘ βεοοπά βοϊαςοη 15 Ρχείεσα 6 ἴο {πε 
βιβί, Ὀὰΐ εἰΠῈΥ ἰ5. ἃ Ζοϑέγ' εἷς γῦγεθ. Νὸο 
βαἰἰϑίδοίοσυ Ἂχραπαίϊοῃ οὗ [ῃς ἱπῆηϊίϊνα 
ἀποκτιννύναι ἄν ΔΡρεαΙΞ. ἴο Ὀ6 ροββίθϊε, 
Δηα {Π6 ἱπηπιδάϊαϊε Ἰυχίαροβιτίοη οὗ {πῸ 
ἴνγο ἔουτηβ οὔ 1ῃ6 ᾿πβηϊνε 5 α͵ϑὸ ἴῃ 
1561 βυβρίοῖοαβ. Α ἔδνν ᾿πέδυίοσ Μ585 
τεδα ἀποκτενεῖν ἴοΥ (ῃς ἀποκτείνειν ἀῃὰ 
αὖ ἴον ἴῃε ἄν οὗ Α: Ῥαξΐ οἰπεγννῖδα ἴΠθσα 
15 0 ᾿πηροτίδηϊ ναυίαηΐ. ΤῊς επηθηἀδίϊοηβ 
Ῥτοροξεά αἵε (1) λαβεῖν, κἂν ἀποκτείνειαν 
(Α50, (2) λαβεῖν, καὶ ἀποκτείνοιεν ἄν 
(ϑ:14]1]Ὀαππι), (3) λαβεῖν, κἂν ἀποκτιννύοιεν 
(Ο(ορΡει), (4) λαβεῖν, καὶ ἀποκτείνειαν ἄν 
(Βαϊϊευ). Τὴ σοτγθοίΐοη ἴῃ {ῃς6 ἰδχί 
ΔΡΡΘαῖβ ἴο πὲ ποΐ ΟἿΪΥ δαβίθεσ, Ὀαΐ 
ΤΟΥ ἴῃ ΠΑΥΠΊΟΩΥ ἢ Ρ]αΐο᾽5 [Ὰ]Π 655 
οὗ Ὄχργεββίοη. [1 βιρροβε {παΐ [6 δυγουῦ 
ύοβε ἰἢπ5. Α 5ουῖθε δοοϊἀθηΐα!ν οτηϊΐ- 
τε ἀποκτιννύναι, ἀπα ἴῃς ἰηβηϊςῖνε νναβ 
Δ ΤΟΏΡΙῚΥ τερ] οδα αἴτει, Ἰηβίεδα οἵ Ὀείοτε, 
ἀποκτείνειαν. ΤῊ ννουἹὰ οἶνα λαβεῖν 
καὶ ἀποκτείνειαν, ἀποκτιννύναι ἄν, ἰτοτῃ 
ΜΉΘ. (Π6 ομδηρα 15 ἰηθνὶϊα]8. τὸ 16 
ἰεχί οἵ Α. 

1Ιο. αὐτῇ 

517 Α- 518 Β 7114 οζηιῖ οΥ ἐλε 
κατε σοφία δέ εογιγιφείεα τοῖέλ {86 4716. 
71 Οατὺυς ἴς ἐλε οἱεϊδίε τυογία, ἐλε ,3,γὲ 
ἐς ἐλε «διέγι, ἀγα {δε 271507167.5᾽ 70147716 }» 
ἐοτυαγαῖς ἐλε ἐϊρὴξ γεδοηρεόίες ἐλ ἀξφεογιέ 
Ὁ ἐλὲ τομά ἡγιίο ἐΐέ τγεέεἰϊερηδίς τῤάδτε, 
771 τυλῖίελ ἐλε ]ώεα οΥ Οοοα γδῖφης σιῤ7έ7ρο. 
ἤε πόδα γ1οὲ τυογια7 ἐλαΐ ἐλε 2 είοσοῤλεν 
ἧς τεγετυ ἐγ, ἐο ἰσαῦς ἐλε ἰρἀέ ο77 ἐλοτεσλὲέ 
70» ἐὴάς εἀαγξριεςς ὁ 2γαείζεαί αὔαϊγ5, ὁ» 
ἐλαΐέ ἀξ ἴς ααξεαῖ ἀραὶ κοτε έδεα τυλθῦε ἀφ 
αοες. 

7 ταύτην κτλ. Τῇ νι ἱπίεγργεϊ 1116 
Ἰοννεῦ βεοίίοη οἵ {Π6 1ἰη6 85 ὁρατόν ἀπά πο- 
τὨϊησ τόσα, [Π6 [Ὁ] ]Οννησ σΟΙΏ ῬΑ ΞΟΠ ΔΥΘ 
ἰηνοῖνεα :---(τ) ΕἸγε τε ϑὰπ: (2) 5Πδάονβ 
οἵ ἀνδριάντες ἀπ οἴπεῖ σκευαστά οαξί ὈΥ 
ΕἾτΕ Ξξξ ϑῆδάονβ5 εἴς. οἵ φυτευτά «πὰ 
σκευαστά οαϑὶ ὈΥ {πε ϑυη : (3) ἀνδριάντες 
Δ: οἴπεσ σκευναστά ἴῃ ἴῃ6 (ανεξε φυτευτά 
δηα σκευαστά ἰπ ἴΠε6 ὁρατόν : (4) ἴῃε 45- 
σεπΐ ἔτοπὶ {Π6 ὕανε ἱπίο {πε ὁρατόν Ξε ἴΠ6 
αϑοθηΐ [τῸΠῚ ἔπε ὁρατόν ἰηΐο ἴῃ6 νοητύν. 
ΤἼε βεσοηα σομρδγίβοη 15 οὗ ΠΠῚ]6 ΟΥ̓ ΠῸ 
᾿πηροτίδηοθ, ἔἴου ἴῃς ἀπαίδευτος, οὗ ψΠΟ5Ε 
σοηα πο η ἴΠ6 ὕανα ἴα 8Δῃ ΔΙ]ΘΡΌΓΥ, ἄοα5 
ποῖ σοῃίαπιρ]αΐα Ἔχο  αβῖν ΕἸ ΟΥ ὄνεῃ ῥυίη- 
ΟἸΡΑΠν παίαγαὶ ςῃδάοιννβ οἵ φυτευτά «ἀπά 
σκευαστά (οἴ. ΝΙ 511 Ε 71.).. ΝΟΥ ἀο [Π68 
ΟἾΠΕΥ σοπιραγίβοηβ Ἔχῃδσβέ {ΠῸ βἰσηϊῆ- 
οδῆσα οὗ ἰῃε (ανε δ5. δὴ δ᾽ἱθροῖυ οὗ 
ἀπαιδευσία. Ιῃ οτάει ζα]]ν ἴο ἀρργε μεμα 
115 τηδαηΐησ, Μ)}ὸὶ πηπιδί γοσαγὰ (6 Ἰονναῦ 
δϑοίίΐοῃ οἵ {πΠ6 1ἴπθὸ δ5 δοξαστόν ἴῃ ἴῃ6 
56η56 οὖ ν 4758Ὲ ἢ, Ρ]αίο ἢϊπηβοὶ ἀοο5 
ΒΟ: 566 ΨῚ 5ΙΟΑ 721. 7Τῆδε βῃδάονβ απά 
ΟΥσΊΠ 415. νη τῃ6 σαν ΨΜ0}} [ΠΘ ἢ 5 Πι- 
ὈοΙΪβα δόξαι ννΏ]Ο ἢ ἀγα γεβρεοῖνοὶν ἔν ῖος 
ἀηα οποα ταπιονϑα ἰγοῖὰ ἴΠ6 ὑγαςἢ νυν ῃ οἷν 
ἴεν 56εῈκ ἴο Ρουίζαυ (5686. οἡ 517 Ρ), δῃηὰ 
{Π6 ἀβοθηΐ ἔγοτῃ ἴῃ8 ανα ἰηῖο ἔπε ὁρατόν 
011} τεργαβεηΐ 16 501}}}5 ἀβοθηΐ [το πὰ ἴῃ 6 
δοξαστόν ἱπίο {Π6 νοητόν ---ἰτοὶ (ἢς 
πολλά (ἴπ {Πε νψ]άθσὶ 56η56) ἴο 1ῃ6 ἕν 
ΟἹ. 514 Β ἀπὰ 532 Β; Ὁ 172. 

Ιο 



οὔ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ξ7 Ὲ 

Ε ͵ Ν θέ -“ ΕΝ ἈΝ 2 Ν δ , “- “- 

ἀνάβασιν καὶ θέαν τῶν ἄνω τὴν εἰς τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς 
7 “- - 5 ͵, 

ἄνοδον τιθεὶς οὐχ ἁμαρτήσει τῆς γ᾽ ἐμῆς ἐλπίδος, ἐπειδὴ ταύτης 
ΠΕ ἢ ἘΝ, 5 ΕΚ ῸΝ θ ᾿ δ ἿΝ 551|5 θ) 3 , 
ἐπιθυμεῖς ἀκούειν: θεὸς δέ που οἶδεν, εἰ ἀληθὴς οὖσα τυγχάνει. 

Ἂν; δ᾽ 3 2 ἣ , «“ ᾿Α 3 .« “ ,ὔ, τὰ δ᾽ οὗν ἐμοὶ φαινόμενα οὕτω φαίνεται, ἐν τῷ γνωστῷ τελευταία. 
- » “ ΄ Ν αλυπν τ “-“ 

15 ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ μόγις ὁρᾶσθαι, ὀφθεῖσα δὲ ' συλλογιστέα 
εἶναι ὡς ἄρα πᾶσι πάντων αὕτη ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία, ἔν 

4 “ “- Ν Ἂς ΙΑ ἐ “ ἴω 

τε ὁρατῷ φῶς καὶ τὸν τούτου κύριον τεκοῦσα ἔν τε νοητῷ αὐτὴ 
3 Ν - ΄ ε - - 

κυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη, καὶ ὅτι δεῖ ταύτην ἰδεῖν 
ἂν , ’ Ζ' ϑ “ τὸν μέλλοντα ἐμφρόνως πράξειν ἢ ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ. ἘΞυνοίομαι, 

Μ Ἀ 1.98. “ ὃ) ᾽. ὃ , ΕΣ », τς ΟΣ ͵ 

ἔφη, καὶ ἐγώ, ὅν γε δὴ τρόπον δύναμαι. 1θε τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ 
, “ Ν , “ τόδε ξυνοιήθητι καὶ θαυμάσῃς, ὅτι οἱ ἐνταῦθα ἐλθόντες οὐκ 1,5) 

20 

,, τ “ ᾿] » ἐθέλουσιν τὰ τῶν ἀνθρώπων πράττειν, ἀλλ᾽ ἄνω ἀεὶ ἐπείγονται 
Ι Ε] “ «ς Ν ὃ ἐν ΦΜΝ ῇ «“ " 3 Ν αὐτῶν αἱ ψυχαὶ διατρίβειν" εἰκὸς γάρ που οὕτως, εἴπερ αὖ κατὰ 

Ἁ ἐς 3 ’ ΩΣ ιν ΘᾺ , 3, ,ὔ ’ 

τὴν προειρημένην εἰκόνα τοῦτ᾽ ἔχει. ἙΕἰκὸς μέντοι, ἔφη. Τί δέ; 
ὃ Μ θ , 3 3 Ν θ ᾽ὔ τῷ δ᾽ ο , θ0 ἴον 3 μὴ Ἂ τόδε οἴει τι θαυμαστόν, εἰ ἀπὸ θείων, ἦν δ᾽ ἐγώ, θεωριῶν ἐπὶ τὰ 

3 , , 3 Ν Ἂν τὰ " Ἂ ’ , 
ἀνθρώπειά τις ἐλθὼν κακὰ ἀσχημονεῖ τε καὶ φαίνεται σφόδρα 

“ 7 5 Ν “ - 

γελοῖος ἔτι ἀμβλυώττων καὶ πρὶν ἱκανῶς συνήθης γενέσθαι τῷ 
3 ᾿ 

παρόντι σκότῳ ἀναγκαζόμενος ἐν δικαστηρίοις ἢ ἄλλοθί που ἀγω- 
νίζεσθαι περὶ τῶν τοῦ δικαίου σκιῶν ἢ ἀγαλμάτων ὧν αἱ σκιαί, 

25 

30 καὶ διαμιλλᾶσθαι περὶ τούτου, ὅπῃ ποτὲ ' ὑπολαμβάνεται ταῦτα ἘΞ 

17. αὐτὴφ: αὕτη ΑΞΞ : αὑτῆ (510) Π. 

5178 [12 ἐλπίδος: ᾿Ξυγπιβε᾽ : οἵ. Π 
3838. ὙΠπὲε ἀϊβίάεποε οἵ ἴοῃμβ τεοδὶβ 
ΨΙ 5ού ΚΕ: οἵ. ἴῃ. 523 Α.- 

14 φαίνεται. ἘῸΓ πε οοπδίγαοίίοη οἴ. 
1.334 8 72. 

τελευταία 45 νν) 611] δ8 μόγις 5ῃου]ᾶ ἢὲ 
τά καη ρῥγεᾶϊοδίϊνεϊγ ἢ ὁρᾶσθαι. ΤΕΣ 
ϑεηίπηθηΐ 15 ἃ5 ἴῃ ΨΙ 505. (ὅτι---ἴσμεν), 
ψΏΕΓΕ 566 ποία. 

που ἄλλοθι ἀναγκασθῇ περὶ τῷν παρὰ 
πόδας----διαλέγεσθαι, γέλωτα παρέχει---ἣ 
ἀσχημοσύνη δεινὴ---γελοῖος φαίνε- 
ται. ὙΤὴε ψΠ0]6 οἵ {πεῸ6ὶ ἀεβογιρίϊοη οὗ 
{π6 φιλόσοφος ἰπ πε 7 ἀεαείθέτες 5που 
Ῥ6 σδγθία!]ν σοπηραγθά τ {Π15 Ῥάββαρα. 

27 ἔτι ἀμβλυώττων [5 ἸορΊο4}}γ 5 οΓς 
αϊπαΐε ἰο ἀναγκαζόμενος. 

29 τῶν τοῦ δικαίου κτλ. ἱγεαί5 (Π6 
517 σΟ τ τεκοῦσα κτλ. τεκοῦσα 

ΤΕ 45. τ5 [παι τῃ6 ὅπ ἰ5 {Π6 ἔκγονος 
οἱ ἴπε ἀοοά (νΙ δοῦό Ε). Οη ἀλήθειαν 
καὶ νοῦν 5ε6 ΨΙ 508 Ὁ 7:. ὅτι δεῖ ἀΘρεπᾶς 
ΟΠ φαίνεται, ποῖ (α5 Ὁ. ἀηα Υ. ἰγταῃϑβ]αΐθ) 
Οἡ συλλογιστέα. (. ΝῚ 505 Α, 506 Α 7272. 
ῬΙαίο᾿β σιιαγάϊδηβ ἀτὲ ποΐ ἴο γχαϑὶ βα(᾿5ϑῇβα 
ΜΠ με εἰκών οὐ ἔκγονος οὗ {πΠ6 αοοά; 
{πεν τησυβί 5εε {πε Οοοά [[56]{, ἀῃα ἰηΐεν 
(ποῖ ὈΥ ἱπιαϊίίοη, θα) ὈῪ πιθαηβ οὗ γέαϑοι- 
γι (συλλογιστέα) 1παὶ ἰΐ 15 [ῃ6 σαιι58 οἵ 
411. ὅδε ἴῃς ποΐβϑ οἱ ΨΙ 511 Β (αὐτὸς ὁ 
λόγος απά τοῦ ἀνυποθέτου). 

517 Ὁ “26 ἀσχημονεῖ κτλ. (. 
1 λεαεί. 174. Β, α ὅταν ἐν δικαστηρίῳ ἤ 

Οανε 85 δὴ 8]]ερουὺυ οἵ δοξαστά (Ξε6 οἢ 
ΥΙ ΒΟ ΑΔ, ΜΙ ΕἼ. Α)» ΠΕ ἘΣΡΙΒΞΒΙΟΙ 
“φῃδάαον5 οὗ [Π6 Ἰπ5ι᾽ 15 νᾶσια (εἶ. σκια- 
μαχούντων ἴῃ 520 6), απᾷ ἢ ἀγαλμάτων ὧν 
αἱ σκιαί ᾿πίτοάτπιοο5 τηοτα Ῥτεοιβϑίοθ. γε 
ΤΥ τεραγὰ ἀγαλμάτων 85 Ξ5ΥΠΙὈΟ]ἰδὶησ 
1πΠ6 επδοίθα αν οἵ ἃ οἱ, δηά {ΠΕ} 
5ῃηδᾶάονβ δ5 [6 “"στεργαβεηΐδίοη ΟΥ̓ ΤΉ15- 
τερτεβεηϊαίίοι οὗ [Π6 εχιβίϊησ ἰὰνν5 ([Πθτα- 
βεἶνεθ ΟΠ]Υ “ἱπηαροβ᾽ οἵ 7ι5ι1.6) Ὁν ἃ 
τηειουϊοῖδῃ οὐ Ρ]βαάεγ᾽ (ΝΕ. ]6βῃῖρ 72εἰ. 
Ρ- 141 2. 1). Οὐμαραῖα (ἢ ΘΠΟΥΘΥ Ζ]αφα 
ο7 Οουοά εἴς. Ῥ. 287) δοΞά. 234 Ο δῃὰ 2οΐ. 
5705 δ. 

30 ὅπῃ ποτὲ---ἰδόντων. ΕῸΓ [Π6 γθ8] 



518 Β] ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ζ 97. 

ε ᾿ “- 9. νῇ , Ν ὃ , " Ο δ᾽ « “- 

ὑπὸ τῶν αὐτὴν δικαιοσύνην μὴ πώποτε ἰδόντων; Οὐὸ οπωστιοῦν 
, “ ὕ μὰ 3»... , ΟῚ 

518 θαυμαστόν, ἔφη. ᾿Αλλ᾽ εἰ νοῦν γε ἔχοι τις, ἦν δ᾽ ἐγώ, μεμνῇτ 
Ε. κα " ᾽ , ᾿ » 

ἄν, ὅτι διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται ἐπιταράξεις ὄμμασιν, ἔκ τε 
ἌΝ ῪΣ [ }] [οἷ ,Ἱ ν Ν 

φωτὸς εἰς σκότος μεθισταμένων καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς. ταῦτὰ δὲ 
ων Δ ,ὔ θ Ν Χ , ς , ἴδ θ 7ὔ 

ταῦτα νομίσας γίγνεσθαι καὶ περὶ ψυχήν, ὁπότε ἴδοι θορυβουμένην 
Ν Ν " ἴω " “- - Ἂ 3 ΄ - ᾽ ᾽ 

τινὰ καὶ ἀδυνατοῦσάν τι καθορᾶν, οὐκ ἂν ἀλογίστως γελῷ, αλλ, 5 
“ 7 ΄ Ἵ] [2 Ν 5» 7ὔ 

ἐπισκοποῖ ἄν, πότερον ἐκ φανοτέρου βίου ἥκουσα ὑπὸ ἀηθείας 
2 ΄ ΕΥ̓ 2 ᾽ 7 , ᾿] ἤ Ι ΘῸΝ ταὶ ς Ν 

Β ἐσκότωται, ἢ ἐξ ἀμαθίας πλείονος εἰς φανότερον ' ἰοῦσα υπὸ 
- 2 ΄ Ν “ Ν Χ Ν 

λαμπροτέρου μαρμαρυγῆς ἐμπέπλησται, καὶ οὕτω δὴ τὴν μὲν 
5 ᾿ 4 ΕΝ “ 10 Ξ 7 ἥ δὲ 3, Ἧ Ν 

εὐδαιμονίσειεν ἂν τοῦ πάθους τε καὶ βίου, τὴν δὲ ἐλεήσειεν, καὶ 
" 

- - Ἂ , ς , ᾽ Ὰ 

εἰ γελᾶν ἐπ᾽ αὐτῇ βούλοιτο, ἧττον ἂν καταγέλαστος ὁ γέλως αὐτῷ 
Ἃ - Ν ! 7 ,ὔ 

εἴη ἢ ὁ ἐπὶ τῇ ἄνωθεν ἐκ φωτὸς ἡκούσῃ. Καὶ μάλα, ἔφη, μετρίως 

λέγεις. 
- “ “- » 

ΙΝ. Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ 
ἷλ, θῇ" Ν ὃ » 3 “ Χ ;) ἍΛ, ,ὔ 9. 

ἀληθῆ: τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν τινὲς ἐπωγγελλόμενοί φασιν εἶναι, 

9. εὐδαιμονίσειεν φ: εὐδαιμονήσειεν ΑΠΕ:. 

Ῥοϊηΐ δἱ ἴβϑῃβ 15. ποὶ {πῸ ἰανγ, "α! ἐπε 
Ἰπάρεϑ᾽ ἱπίεγργείδείοη {πογθοῖ. Ῥ]αΐο 15 
ἀουΌΕ1655 τὨϊηἸκίηρ οἵ ϑοοζαίεβ ἀπα Πϊ5 
ἡπᾶάρεβ [Ὠγτουρμους {π6 ψΠῸ]86 οἵ (μϊ5 
Ῥαββᾶσε. 

51Θ.Α 7. φανότερον (“στεαίεΥ ὈτΙρΐ- 
655, “πλοῖα ΠΡΉ ἀπᾶ λαμπροτέρου αἴξ 
παιΐοσ, ὍΤῃα Ομ βϑίοη οἵ δυί1.9 165 εἰθναίθϑ 
1ῃς6 βίγ]8. Εἰομαγάς νου ἀδείας ὑπὸ 
λαμπροτέρου, Ὀὰϊ (Π6 νγογ5. Ῥαϊαπος ὑπὸ 
ἀηθείας ΘΧΑΟΙΪΥ 45 ἐσκότωται ὈΔΙΔηΟ65 
μαρμαρυγῆς ἐμπέπλησται (, παθ Ὀξεη 
4α22 164). ΑῊΥ 5ίγοηρθυ δη Π 6515 [Π8ῃ 
ὑπὸ ἀηθείας νου] σἶνα ἃ [2156 τηθαῃϊηρ, 
ἴον {Π6 ὈΠΠἄπη655 15 ποί οαιιϑθαᾶ ὈΥ σκότος, 
Ῥαΐ οὐἷν ὈΥ ἀήθεια : ξυνεθιζόμενοι “γὰρ 
μυρίῳ βέλτιον ὄψεσθε τῶν ἐκεῖ κτλ. 
(520 Ο). 
818 Β το εἰ γελᾶν κτλ. (Οἵ, 7 εαθί. 

175 8, Ὁ. ΤΠοΙα 15 πιούς οὗ ριγν (πδῃ οὗ 
τ ]Π1ς6 ἴῃ Ῥ]αΐο᾽ 5 ῬΡΒΙ]ΠΟΒΟΡἢΪΟ 51η116, 

5818 5--5218Β 1, χοήϊοτυς ἐλαΐ Ζ Ἅ:- 
εαΐζολΣ ἐξ ποΐ ὦ τύαν οΥΓ φ4τἼ{7ι0᾽ ξηοτυλεαῖρε 
ἐγιέο ἐηιῤίγ σοιεῖς, ὁμεέ ἃ γευοζιίζογε ο7 ἐδέ 
Αεαροῦε Οὗ ογραη ὁ7ῇ7΄ Αἰ μοτυϊδαίρε, τυλοδδ 
Φα26 »ιιέ5: δε αἰγεοίσαϊ τῤογε δ εΐγερ' αγιαἱ ἐδέ 
ὀγίρλίεεέ φαγέ ἐλεγεογ, τυλίελ ἐς ἐλδ (οοά. 
776 εγεάϊγ6 σοιεἰ ἐμέγγις γομγιαῖ αἰογιρ᾽ τοῖίζ 
Μεασοῦὰ ἦι ἐλές γευοἑμζίογε. Οἰλέγ οἱγέμες 
αγε σεεογαανν αγι αὐσεγι οι, ὁτεί Δ'δαδο)ι 
7:60 67 ἤοδέ5 115 2οτυεγ, αγι6ἷ τυογζς τυεαὶ ὁ» 
τυοδ, ἀφο Αγ ας 16 ἐς ο7 ἐξ πιοΐ κογιυεγίδαϊ 
ὧν ρηδαγις οὐ Ξαμεωΐζίο, 724 δεδέ παΐεγες 

ἘΠῚ ΤΙ 

771. 0147 εἶέν, αἴόγ ἐλεν λαῦε ἀεεοραξα ἐσ. 
ἐλε (σοοαῖ, »πιε5ΐ γεγοῖ7ε ἐλ 27, 150γ167.5 το 0772 
ἐάεν ἄαυε [ε7.. 10 ,ογεθ ἔλεγε ἐλπς ἐο 
γεαεοεογιαῖ, γ1α»}7 δέδηγε τεγι7ωδέ; ὁμέ αν 
σέοῶς ἴο 71αζὸ ἐΐδε τυλοίς εἰΐν 205 έγοΉ5 
γαίλογ ἐΐαγε α εἵγιρίς εἰασς. “για ἱγαφεα 
24 ἐξ αἰδο 7μ5ΐ ἐλαΐ ἐλεν σλοιτίαὶ ἐλπς γέῤαν 
ἐλεῖγ εοτεέγιίγγ 707ὺ, ἀαυΐέηρ γεαγεαῖ αγια 
ἐαμεαίεαῖ ἐἤερι. Ζ71ὲν τυῖδ ἐλερεδεῖσες 
ααγιῖέ ἐλε Ἴογες ο7 οτέγ' εἰεγιαγαῖς, αηαΐ ἑαζὸ 
ἐλεΐγ ἐμεγγι 171 116 τυογῷ 977 ρον) γι71671, 2102 
εαρεγῖν, ὁπέ ας α μιδεθοοτέν. "2 λαῦδ 5 6672 
λα α τυρὶ ρουεγγιφαῖ εἰΐν ἐς 1ηιοσοτδϊδ 
τέγεος ἃ {75 ὁείέ6γ ἐλαγιε ἑλαΐ 97 γεγρ᾽ 
ἦς οῥε72 ἕο 115 γεΐεγς, πα ἐλεὲ {74 ὁ ἔγιε6 
2ληοοοῤλν ἐς ὀείέεγ. 

δ18 Βῆή. Νοιμίηρ {Παὶ ῬΙαΐο ἢα5 θ6- 
4αραίῃβα ἴο τι5 15 τῆούβ να] πα ]Ὲ ἔΠπαη ὨΪ5 
{Πϑοσὺ οἵ βδἀὐποαίίοη 845 ἀθνεὶορθά ἴῃ {Π15 
Ῥατί οἵ (ῃ6 Δ εῤρόἠίε, αὐ [Π6γα 15 ΡΟ ΔΡΙΥ 
ποίμιηρ ἴῃ [μ6 ΠΟ]6 τάηρσα οὗ βαἀπιοαί!ομαὶ 
1τογαΐαγθ, αηοῖϊθηΐ οὐ πιοάθγη, νυ] Ὸἢ ἰαϊκε5 
80 [λτ-Υθδοῃϊηρ ἀπα ῥτοίοιιπα ἃ νἱθν οὗ 
[6 αἴτὴ ἀηα 50ορΡῈ οἵ βαμποδίίοη, ΟΥ̓ δ 50 
νν 611 πιο ἴο 1πβρῖγα {Π6 ἰθαοῆον ψΊ 1η- 
ἀομλϊζα Ὁ] 6 σοῦγασε δηα ἱποχι ρα 508 0}]8 
ἢοΡρθ. 868 οὔ 518 δηᾶ Αρρ. 11. 

153 αὐτῶν: “(Π6 5] 6οἱ Ὀείογο ιι5᾽ : οἵ. 
ΝΙ 511 Ο, ἀπᾷ αὐτό ἴῃ 1 330 Καὶ 71. 

14 ἐπαγγελλόμενοι κτὰ. ἐπαγγέλ- 
λεσθαι οἵ 5ορῃϊδίϊο “ΡΥ βϑί οηβ᾽ ἰδ δ᾽ ηχοβὲ 
(φομηΐοα]: οὗ, 6.0. Ῥγοί. 3190. 4, ΟὉγρ. 
447 Ο πᾷ Ἰβοοῦ. δοῤᾷ. 1. τινές ἔγομι 115 
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οὃ ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5188 

’ 
- κα 

τς τοιαύτην καὶ εἶναι. φασὶ δέ που οὐκ ἐνούσης ' ἐν τῇ ψυχῇ ἐπι- 

στήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες. 

Φασὶ γὰρ οὗν, ἔφη. ὋὉ δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ᾽ ἐγώ, σημαίνει ταύτην 
ὩΣ 

τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον, ᾧ κατα- 

μανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἣν ἄλλως ἢ ξὺν ὅλῳ 

τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω ξὺν 

ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὃν 

Ροβίτἴοη 'β Ἔπιρῃαίϊς, πα πηδῖζα5 5. Π4]}- 
βυβρεοῖ β80η16 δ᾽]ϑῖοη. ἴοὼ ἃ Ῥδυτου]ΑΥ 
Θορμῖδε: οἵ. Αὐβίοι!]εβ '5ὲ οὐ τινές 
(Βοηῖιζ 7ηπα. Αγἴσέ. Ῥ. 598). Θ᾽ πΠΉΠΔ 7 50- 
Ρἢϊβιὶς ἐπαγγέλματα ἅτε τἱἸου]ε4, [Ποιρ ἢ 
οη ἀϊβεγεηι στοιηάβ, ὈΥ ᾿ἰβοογαΐθα ,ϑοζά. 
4 ἢ: 566 αἷΞο 2 γοΐ. 318 Ε ἢ. ἀπά Ζρμζλγά. 
273 Ὁ Π, (ἀρετήν, ἔφη 55. ὁ Εὐθύδημος, --- 
οἰόμεθα οἵω τ᾽ εἶναι παραδοῦναι κάλλιστ᾽ 
ἀνθρώπων καὶ τάχιστα), πιὰ οἵ. Νεντηδη 
Ῥοίἑέϊες 97 “γείοιϊο τ Ὁ. 387. 11 5ῃου]ά 
ΡῈ πηρηςϊοπεα {παΐ [Πη6 ἄοιθ]ς εἶναι ἢδ5 
Ῥεεη βιιβρεοίεά ὈΥῪ Εϊομπαγάβ, μο ψου]Ἱα 
ομαϊέ [ῃ6 διβί; αὶ ῬΙαΐο Π]η56 1 15 ποῖ 
δνεῖϑε ἴο 580 ἢ ταρείοηβ: οἵ, μετέχειν .-- 
μετέχειν ἴῃ ΨἹ 511 Ὲ 8η4 Χ 621 Β 722. 

5618 ς [16 ἐντιθέναι. Οἵ. ὙΠΕΟρΠΙ5 
4520--.38 (εἰ δ᾽ ἣν ποιητόν τε καὶ ἔνθετον 
ἀνδρὶ νοήμα 435). ΤΠ ΡΥ,ΟΒΒΙΥ͂ τηδίο τ] 8] 
δΔηα τηθοπαηΐοαὶ νῖονν οἵ δἀποδίϊοη γί ο ἢ 
ῬΙαίο Ποῖα δἰίβοϊςα μὰ5 βδούὴβ ἃ ΠΠΥ ΜΠ 
ναὶ 5 βοπηθίϊμηεϑ ο8]]6 ἃ “οταπη.᾿ ἐντι- 
ϑέναι ννᾶ5 υϑεα οἵ ἃ πιῖϑ58 [βεαϊηρ ΟΠ] άγθη 
(1 345 8 71.); Βαξ 500} ἢ 8]]δΐομ, {ΠΟ ΡῈ 
ποῖ ἢ ἰἴβ6 1 ἱπαρργορυαΐθ, 15. ΘΟΔΥΟΕΙΥ͂ 
ἱπτοπθα μοτθ. (ΟἿ. αἰβο ,ϑγηῖῷ. 175 Ὁ, Ε- 

17 ὁ δέ γε νῦν λόγος κτλ. ϑορῃῇκί5 
ΡῬτοίεϑϑ ἴο ραϊ ἐπιστήμη Ἰηίο {ῃ6 50]; πὶ 
ῬΙαίο5 αυριατηθηΐ ᾿ηαἸσαΐεβ [Πδΐ [Π6 ῬΟΥΕΥ 
ΟΥἩ [δου] οἱ ἐπιστήμη (ταύτην τὴν δύ- 
ναμινῚ, ἀπά ἰΐ5. οἵρᾶῃ νοῦς ἅτ αἰγεασαν 

Ῥγεβεηὶ ἴῃ {Π6 50] οὔ βαοῃ ἰηάϊνι 8], 
7.5: ἂ5 ὄψις αῃὰ ὄμμα ατε αἰγεαων Ῥοββεβϑβϑά 
Ὁν 1Π6 Ῥυϊβοπθῖβ ἴῃ πε σαν. νοῦς 15 ἴῃ 

[ἀςῖ {Π6 θεῖόν τι ἐν ἡμῖν, ἀοοοταϊηρ ἴο Ρ]αἴο, 

1Πγουρ μοβα ἱπάννε!]ηρ τηδῃ 15. τηοϑβί 
{πΠ|} τῆᾶῃ ὈΥ Ῥείηρ κα ἴο ἀοά (τ 
5ΟΙ Β, ΙΧ 580 Ὁ 2121.). ὙΤΠα ἀοοίτίης {Παΐ 
μάθησις ἰ5 ἀνάμνησις ἸτΛΡ]165 ν»Παΐ 15 πιη4α- 
τη 8 }1ν [Π6 βαπλα νἱθνν : 566 77όγο 81 Α {΄, 
«πᾶ “λαεά. 72 Ἐ---16 Ὁ, δβρβοίδ!ν 73. 
ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρωποι, ἐάν τις καλῶς 
ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγουσιν πάντα ἡ ἔχει" καίτοι 
εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα 
καὶ ὀρθὸς λόγος, οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦσαν τοῦτο 
ποιήσειν. ΝΕ τὴᾶγν Θνβῃ ΡῸ ἔυτίΠου δηά 
βὰν 1Παὶ Ρ]αϊο᾽β οσοποορτιίοη οὗ {ῃ6 ἀϊνὶπα 
οἰεχηθηξ ἴῃ τηδῃ 5 ἴπς υἱτπιαῖς Ὀαβὶβ οὗ 

411 5. ΡῬιοοίβ. οὔ Τπηππουία!γ. [Ι͂ΙῈῚ 15 
ἄδαρευ Ὀεαιίηρβ, {πεγείοσθ, ἴΠ6 νῖενν οἵ 
βαἀποδίίοι Ποῖα ργεβθηΐβα 15 ᾿ΠΟΟΙΉ ΡΔΥΔΌΙΥ 
στάπαογ δηα τηοῦο ὑγοίοπης {πῃ [Π6 τι5118] 
σοπποίαιίϊοη οὗ {Π6 ννογά εἰπε ἴῃ δηοϊθηΐ 
ΟΥ̓ ἷπ πιοάργῃ {ἰπη65. δἧε εὐποαία οὐἵ 
ῬαΡΙ15 ποῖ ΟὨΪΥ ου {ἰπι6, Ὀαξ [ῸΥ οἴογηϊν, 
δηᾷ {πεγείοτε πείρας οὐδὲν ἀνήσομεν, ἕως 
ἂν ἢ πείσωμεν καὶ τοῦτον καὶ τοῦς ἄλλους, 
ἢ προὔργου τι ποιήσωμεν εἰς ἐκεῖνον τὸν 
βίον, ὅταν αὖθις γενόμενοι τοῖς τοιούτοις 
ἐντύχωμεν λόγοις (ΥΊ 4098 "). 866. 450 
ΧόΟι8ο Η ἀπα δλαεω. τοῇ Ὁ ἔ. οὐδὲν γὰρ 
ἄλλο ἔχουσα εἰς Αἵδου ἡ ψυχὴ ἔρχεται πλὴν 
τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς κτλ. ΜίοΠΔΕΙ 
ΑΠρεῖο πϑεα ἴο 580 {παΐ βνυευυ ὈΪΟΟΙς οὗ 
ΤΆΤ] οοπίαϊηρα ἃ 5αίιθ, δηᾶ (ῃδὶ {Π6 
βου ]ρίου Ὀνΐηρϑ ἴἰ ἴο ΠΡμῚ ὈΥ͂ οα {Πρ ἀννα 
{πΠ6 δποιπη ταποθ5 ὈῪ γγϊοΠ 1ῃ6 “ Πα ῃηδῃ 
ἴαορ ἀϊνίμθ᾽ 15 σοποθαὶθά. [ἢ {|κῈ ΤΠ ΠΠΘΥ, 
δοοογάϊηρ ἰο Ρ]αίο, ἰξ 5 {π6 Ῥυβίηθθθ οἵ 
{πῸ ἴθαοπεῦ ἴο Ραμα {Π6 508] οἵ Π15 ΡᾺρ1] 
οὗ ἴῃοβε ἀππαΐαγαὶ Ἐχογθβοθηοοβ δηα ἰη- 
ογαβίαςοη5. ΠΟ ΠΙ46 115 τα πδίυγα 
(519 Α, Β 71.}», ἈΠῈ] [6 ματηδη σοϑί αἰ νίη8 
(1 ροι Β 71.) βίαπαβ ουΐ ἴῃ 8}] 115 Ῥυϊβιη8 
φύδοα ἀπαᾶ Ῥυυγ. [{ 5Ποι] 4 οδιοία Πν 
Ῥδ ποίβα {παΐ ἴῃ ΡῬ]αΐο᾽β ἔπθουὺ οἵ βἄιοα- 
ἰίοη {π6 δηϊγο 508] 15 ἱηνοϊνϑα (ξὺν ὅλῃ 
τῇ ψυχῇ). Τῇῆε Ρ]αΐοηϊς περιαγωγή, 
Αἰ Πουρ ἢ, ΟΥ̓ γαῖ Ποῦ, Ρούμαρβ, Ῥεοαιβα, ἴΐ 
ΔΡΡΙΪ65 ῬΥΙΠΊΑΥΎ ἀπ ἱπηπηθα δῖον ἴο {πὸ 
πιο ]]θοΐ, οἤξοιβ ἃ ΠΟΣᾺ] ΠΟ 1655 [Πὰπ ἢ 
1 6] θοίμα] σονο]ατίοη. ὙΠ6 πιοτὰὶ αἴ5- 
ΟἸΡΙΙης οὗ ΒοοΙκβ 11--ἶνὶ, 50 ἴατ ἔγοσὴ θεΐηρ 
ονογίἤτοννῃ, 15. Βίγθηρι Ποημθα ἀπα ΘΟΠ50]}- 
ἀαϊοα ᾿γ Ῥείμπρ ᾿πι6]]βοί 1564. ΟἿ. αἶϑὸ 
Β19Α8 5. 

18 ἑκάστου. ἑκάστῳ ννγὰ5 τεαᾶά ὈΥ͂ 
Ταπ]οἢυ5 (2 γοίγεῤέ. 16) ἴογ ἑκάστου: 
Ὀιῖ οἷ. 527 Ὁ 2. 

190 ξύν. ὅϑεξθοη ΙΡ 424 Ὁ. Πετα, 85 
ἴῃ ΟΡ. 5134 ἀπὰ Ζατυς 678 6, 1ΐ ἱτΡ]}1685 
δῷ ἱπιπηαίΐθ, αἰπποδ οὐσϑαηῖο, οοηποχίοῃ 
(“ἴῃ σοπ]πποίίοη ν᾽). Γλπα (αἱ 2γαεο». 

γίδτε Ὠίαΐί. Ὁ. 33) 15. πιϊβίαικαπ ἴῃ Ποϊάϊηρ' 
τπαΐ ξύν ἱπίτοάπιοςθ5 ἃ πιθτα “ΑΠΠδηρ5Εὶ ἢ 
ἴῃ 115 βῬᾶϑϑαρθ. 
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Ν -»΄ 4 Ν , Ἁ ’, 3 , , 
καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη" 

τοῦτο δ᾽ εἶναί φαμεν ' τἀγαθόν: ἢ γάρ; Ναί. Τούτου τοίνυν, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς 
ῥᾶστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι 

ΕΣ “Ὁ Ν ς “ ἱλλ᾽ [ Ε Ν 3, Ι Ἣ 3 θῶ δὲ ͵ 

αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ᾽ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ 
οὐδὲ βλέποντι οἵ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι. "Ἑίοικεν γάρ, ἔφη. 

γ. ω Ν - ᾿ 

Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν 
3 “ “ “- “ , 

ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ σώματος" τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον 

ὕστερον ' ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν' ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι 

27. διαμηχανήσασθαι 11 εἴ Πἰδὶ [ΠΟΥ Αἴ: δεῖ μηχανήσασθαι Α3, 

δ18 "ἡ 223 τούτου τοίνυν κτλ. ““(οη- 
βίτας : (ἡ παιδεία) εἴη ἂν τέχνη τῆς περια- 
γωγῆς (1.4. τοῦ περιάγειν, φιοα Ρταρορα) 
τούτου αὐτοῦ (τοῦ ὀργάνου τῆς ψυχῆς, ᾧ 
καταμανθάνει ἕκαστος)---οὐ (τέχνη) τοῦ ἐμ.- 
ποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν--- ἀλλὰ (τοῦ) μηχα- 
νήσασθαι τοῦτο (ὥστε βλέπειν οἷ ἔδει) 
Αβί. ὙΤηϊβ ἰπιευργοϊαίίοη 15, 1 ὈΈ]θ να, 
οοτγθοῖ. Ῥ]αίο Ῥεσαῃη ὈΥ αϑβϑεσίησ {παῖ 
Ἐπ σαίίοη 15 ποῖ ψνηδί σοτίαϊη Θορϊβίϑ 
ἄξδο!ατα 1 ἴο Ρ6---ἰῃς ῥαζηρ οὗ 5ἱσῃϊ, α5 
1 ψεγθ, ἱηΐο Ὀ]Π Πα αν. ΒῸΣ {ποῖα 15 
ΔΙΓΘΔΑΥ 1 ΘΥΕΥΥ ΠΊΔΠ᾽5 5011] 8ὴ ΕΥ̓́6 οὐ 
ὄργανον, ὙΏΪΟΠ 5665 ΟΥ̓ ΘΑΥη5. δἰτεδάν; 
ψγΠαΐ 15 γϑα γα 15 ἴο {π|π [ῃ15. ὄργανον 
τουηῆ. Ἠδποθ ἢδ οοποϊπάθθ. (τοίνυν) 
Ἑαιοαίίοη 15 ποΐ (45 (ῃ6 ϑορῃϊδίβ. 580) 
8 αὐτί οἵ ρυζπρ β'σῃς Ἰηΐο {Π6 501] 5 εγε 
(τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν τοίο᾽5. το 
τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες), Ὀπὲ 
8 αὐτί οὗ τπγηϊπηρ' γουπη Ἰι5: [Π15 ΝΟΥ Ἔγα 
Οὐ ὄργανον νΥΠ]Οἢ 5 Ῥγθϑθηΐ ἴῃ ΘΝΘΥΥ͂ 501] 
Ττοόύὴ {πΠ6 ἢγϑί. Τῆδ ργενδι!ηρ' νῖονν δῖπθα 
ΒΟΠηρίάοΥ γαραγαβ τούτου αὐτοῦ 45 Δπῃίϊοὶ- 
Ῥαϊίηρ δηὰ Ἔχρ]αϊηβα Ὀν, ποῖ 85 ἀβρεπάϊησ 
ΟΠ, τῆς περιαγωγῆς. ἽΠΙ5 γἱ6 145 ἃ το] - 
8]6 56η58, Ὀυΐ πηα]ς65 11 αἰ Γῆ α] ἴο ΞΙΡΡΙΨΥ͂ 
{π6 5] οί οἵ μεταστραφήσεται, απὰ αὐτῷ 
5. αἶδὸ ανν]εννασά. Οἡ Αϑί᾽β νίεν τίνα--- 
μεταστραφήσεται ΘΧΡΙαϊη5 τούτου αὐτοῦ 
τῆ: περιαγωγῆς, απα [Π6 5} ]ςοὲ οἵ μετα- 
στραφήσεται ἃ5 Ὑγ6Ὲ}}] αἃ5. (Π6 αηϊδοράδηϊ οὗ 
αὐτῷ 15 αἴ ὁπο6 56θὴ ἴο ὕε τὸ ὄργανον 
ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος, ἴον ἴΐ 15 Ἰἀεπίϊςα] 
ψν ΙΓ {Π6 δπίθοθάθηι οἵ τούτου αὐτοῦ. 

25 τοῦ ἐμποιῆσαι κτλ. Τῆς σοηϊ να 
ἢὰ5. Ῥθθὴ ΨΙΟΠΡῚΥ ἰαϊκθη ἃ5. πα οἵ [ἢ 
ΤΑΥ͂Θ ΘΧΑΠΊρΡ]65 ἴῃ σοοά Οτεεὶς οὗ δὴ ἰηπ6- 
Ρεπάθπε ἢπαὶ ἱηΠηϊίνε (ΥΝ εἴδεα αιοίεά 
πη 4. 7. δῆ. τν γ. 418), ἃ σοπδίγαοίοη 
ἴοῦ ΜΠ ΐΟἢ 566. Τηηατὶ5 Δ ͵ίσίογίεαὶ Ογεεξ 
ΟἽ αρ7ια7 ΡΡ. 483, 578. Τί ἀδρεπᾶβ οἡ 

τέχνη: 566 ἰαϑδί ποίθβ. ἘὸῸΐ διαμηχανήσα- 
σθαι Αϑι (γγνΊ βοπηθ ᾿πίθυϊου. Μ55) τοαᾶς δὴ 
μηχανήσασθαι: Ὀσι οἴ. (1 ΘοΠη εἰ 46) 
 ατὺς 746 σ τοῦτ᾽ αὐτὸ διαμηχανᾶσθαι 
ὅπως ἂν γίγνηται. 

28 αἱ μὲν τοίνυν κτλ, ἄλλαι [5 
δυτοϊραῖϊνα )( ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι ῬὈεϊον,. 
καλούμεναι (αἃ5 Βοξβαπηϊιεῖ ροϊηΐ5. οὔ) 
580 14 ΡῈ ἴαϊκεβῃ ἢ ψυχῆς (1. “ΨΗΙΟΗ 
ΔΥΘ. οΔ]]6α 500} 5᾽ 1.6, “νν ῃ]οἢ ἀγα σοϊῃ- 
ΤΏΟΗΙ]Υ 5αϊά ἴο θε]οηρ ἴο {Π6 501}. Ῥ]αΐο 
ἄοαθβ ποΐ τηθαᾶῃ ἴο ἄδην (παΐ {ΠΕΥ͂ δἃ.6 
νἰγίιεβ, θαΐ {πεν ἄο ποῖ Ῥεϊοηρσ ἴο ςουϊΐ 
Θϑϑθῃτ14}}Υ ἀπα ἔτοῖὴ [Ππ6 ἢγϑί. ΚΚυόμη (1 
δέ. ΡΡ. 185 Π), ψῆο, νι [Π6 εβαϊίοτιϑ 
ΘΘΠΘΓΆΠγ, ἴαϊςκοβ καλούμεναι 845. “5ορε- 
ῃαπηΐθη,᾽ αἰῆγπηβ {Παὶ Ῥ]αΐο μοσθ ἀϊβοαγάς 
[Π6 νἱτίι65 οἵ ῬοοΙΪς τ᾿; θαὶ ἢδ 15 ΤΠΘΓΟΙΥ͂ 
οοηίγαβίϊησ [Π656 δπα οἰπεὺ νἱχίπμεβ. ΟΥ 
ΘΧΟΘ]]θηοῖθ5. ἢ νόησις. 

290 ἐγγύς τι εἶναι. (ΔΙ Ρ611 σοη- 
Ἰεσίαταβ ἐγγύς τι τείνειν. 1 οποα {Πουρῆς 
οὗ ἐγγύς τι τεῖναι, [αἸκίηρ [Π6 δουῖβί ἂ5 
Δ ΘΧρ οὶ ταίθγεποα ἴο ἴῃ6 δἰῃϊοαὶ 
νἰγί85 Δἰγθααν αἰβοιδθθα; Ῥὰΐ ἰῃς ἰοχίὶ 
15. ἀοιὈ.1685 βουηά: οἷ ν᾽ 4726 διὰ 
ΨΙΠΙ 544 Ὁ (μεταξύ τι τούτων πού εἰσιν). 

5618 Ε 20 ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν. 
Αὐἱβίοι!θ λῖζε. Δ. 11 τ 15 ἴῃ δῇδοϊ ἃ οου- 
ΠΘΠΓΑΥΥ ΟἿ {Π15 ἰαχί ; ποῖβ ἴῃ ραυίσι αν 
ἡ δ᾽ ἠθικὴ (ἀρετὴ) ἐξ ἔθους περιγίγνεται 
(ττορἃ 1η)---οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν 
φύσει ἡμῖν ἐγγίγνεται (1014. 10)---τὰς δ᾽ 
ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον 
(11ο38 31). 
ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι κτλ. ὙΠ ἀρετή 

οἵ φρονῆσαι (Ξενόησις ΟΥὉ ἴῃς. ΘΧχογοῖβα 
οἵ νοῦς) 15 ποῖ πΊΘΥΘΙΥ καλουμένη ψυχῆς, 
Ῥυΐ ἄο65 ἴῃ γα] ν ΒΘ] ΟΡ ἴο ((οΥ τυγχάνει 
οὖσα οἰ. 1 337 Β 31.)-ττ-οῖθ ἀἢ Θϑβθηςίαὶ δἰ {11- 
Ῥαΐϊο οἱ---ϑοιηθι ηρ ποτ αἰνίπο ({Πὰπ 
1Πδι ἴο ννῖοἢ {Π6 ΟἸΠΘΥ νἱγίιιθο. Ὀθ] Ομ σ), 

Ἵ--Ξἃ 

» 
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Ἴ Ν “ , Ν “ "». » Φ' ἂν ἃ Ν 

παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν 

μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιωγωγῆς χρήσιμόν 
τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ | καὶ βλαβερὸν γίγνεται. ἢ 

» 3 , “ ,ὔ “ , “- ΄ «ς ) 

οὔπω ἐννενόηκας τῶν λεγομένων πονηρῶν μέν, σοφῶν δέ, ὡς δριμὺ 

μὲν βλέπει τὸ ψυχάριον καὶ ὀξέως διορᾷ ταῦτα ἐφ᾽ ἃ τέτραπται, 

ὡς οὐ φαύλην ἔχον τὴν ὄψιν, κακίᾳ δ᾽ ἠναγκασμένον ὑπηρετεῖν ἀυτ, Τὴ ; . Ὁ ΡαχΚασ Ὥρ ᾽ 
“ “ Ἂ 23ςῳ “, Ἁ 3 , 
ὥστε ὅσῳ ἂν ὀξύτερον βλέπῃ, τοσούτῳ πλείω κακὰ ἐργαζόμενον ; 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τοῦτο μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ τῆς τοιαύτης 
Ν " , - ᾿ 

φύσεως εἰ ἐκ παιδὸς εὐθὺς κοπτόμενον περιεκόπη τὰς τῆς γενέσεως 

νὶΖ. νοῦς. Τὴ πηθαηὶηρ οἵ φρόνησις 
μὰ5 οῃμαηρεᾶ ποθ ἵν 433 Β (ϑεαε. οὔ 
ΙΝ 428 Β) ἴῃ σοπίουτη!υ ν [ἢ [Π6 ᾿πί6]1]6ο- 
{π4]Ί5τὴ οὗ Βοοῖκβ ΥἹ δηᾶ νἹ11. 

51 παντὸς μᾶλλον ἢδ5 Ὀεεη βυβρεοίεᾷ, 
84 Μϑδάν!ρ ργόροβεβ ὑφάσματος οὐ πλάσ- 
ματος μᾶλλον, ΕΙΟΠαγαάς ὀργάνου μᾶλλον: 

Ῥαξ {πε ταχί 15 141 ]Υ βοιπα. Τὴ6 
Ῥἤγαβα, {κὸ πάντων μάλιστα, γλ68}5 “τηοϑὲ 
ΔΒΘΌΓΕΑΙΪΥ ,᾽ ἀηα Πα5 ποίῃϊπσ ἴο ἀο ψΊ {Π6 
ΠΟΠρΡαγαῖνα θειοτέρου, Ὀπΐ ΘΠ ΡΠ 51565 
1πΠ6 νν»ΠΟ]6. ἀϑϑθυῖ θη ΘΧΘΟΙΥ 85 ἴθ (712. 
408 «ῃὰ 2 γοί. 3448. 

τὴν μὲν δύναμιν κτὰ. Ρ]αίο πιεδηβ5 
1Παἰ νοὺς σἂ ΠΘΡΕΥ ἰοβα ᾿ί58. ῬΟΎΨΕΥ ΟΥ̓ 
Γαποίϊοῃ, νν] ἢ 15 νόησις. οὐδέποτε 5Ποι]α 
ποΐῖ 6 ἸΙμοα ἴο {η15 116. ὙΠα Ρεχ- 
Ῥαϊείὶς ἀοοίτίπε οἵ ““445 ππῃβίθγθ! ἢ 8 
ΑταῖΡας ἄευ ἀθηκεπάήξη ἘἸὰΠοίΊοη ἢ 15 Πετα 
ξοτοϑῃδάονςϑά, α5 Κτόῃη οὔβοῖναβ (2). .52. 
Ρ- 160). ὅ86:66 αἶβο ου 5186. 

32 ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς 5 εαυῖνα- 
Ιδεπὶ ἰο ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς τε καὶ μή 
(δοσογάϊηρ ἂ5 'ὖ 15. ΟΥ̓ 15 ποΐ ἰυγηβά 
τοιπηα᾽). 8686 οῇ ΓΙ 408 Α. 

519 α 2 δριμὺ μὲν κτὰ. δριμύ ἰ5 
ἐβῃγενν α]ν,᾽ “ ἀβίαίο!γ,᾽ |κ6 ἃ ἡ π1ο]ς-ϑισῃεα 
Ἰαννγεῦ: οὗ. (ἢ [. ἀπά 6.) 7 εαεί. 175 Ὁ 
τὸν σμικρὸν ἐκεῖνον τὴν ψυχὴν καὶ δριμὺν 
καὶ δικανικόν. ΒῸΓ ταῦτα (οθεῖ πεεά- 
1Ε55]Ὺ ῬΙΌΡΟΞΕΒ τά: οὗ. 510 Β 7... Τηβιθδα 
οἵ ὥστε (νϊοἢ [τες Μ55 οὐ) Αϑι σοη- 
Ἰδοϊατεὰ καί, ἀηὰ Τ᾿. 5. ΤΠοιίρβοη ((αηιό. 
ΜΖ λ1Δ, οι. Τγοκεφα. ΧΧῚ Ῥ. 13) ὡς τε: θαΐ 
1η6 οἴαιιϑδα ὅσῳ---ἐργαζόμενον 15 ἃ Ἰορίοαὶ 
Ἰηίογεποθ ἔτοπὶ οὐ φαύλην---ὑπηρετεῖν ἀπὰ 
5ποι]ἃ πο {πογοίοσα θῈ ἱπίσοάποεα ὈΥῪ 
καί, 5111} 1655 ὈῪ ὡς τε. 1 [ΟΥΤΩΘΙΥ ρῥυϊηίβα 
ἐργάζεται (ΞΞ ἀπὰ ἴΠ6 ἴῆτεθ μΜ55 δἰγεδαῦ 
τοίθιγσεα ἴο γεδάϊηρσ ἐργάσεται), Ὀὰΐ {Π6 
βηϊΐα νου ἰ5 ἤοί ΠΚΘΙ͂Υ ἴο πᾶνε Ὀβεῃ οοΥ- 
γυρίεα ἰπίο ἃ Ῥαυίοῖρ]6, ἀηα δχϑοῖν (ἢ 8 
5816 ὉΠΡΤΔΙΩΠΊΘ 164] Δ551 ΠῚ ]] ΟΠ ΔΡΡΘΑΥ5 
νὴ] ἢ ὥστε ἰπ Απάοο. 4. 20, [54 6ι15. 9. 16 

Δηα Ἰβοοῖ. Ζαριθο. 64, 65 (ᾳιοίεά ὉγΥ 
ἸΚυΠποΥ 7: 7: τ ᾿- ΤΟΙ͂Β Ζι 5): Ὑπὸ 
Ἰηδίαποε οἰϊεά ὉΥῪ ϑΘομπείαοσ (“«ἀ7έ. 
Ῥ- 52) νὶΖ. Ζ7γ:. 56 8, [27γ7χ.}] 404 Α απὰ 
ὝΠΟ. 1 25 816 ποῖ 5.110} Ῥάγα 116] ἴο 
1815. 

519 Α, Β 7 τὰς τῆς γενέσεως κτλ, : “45 
1 ψγεῖα {π6 Ἰδαάθη νγεισῃίβ, ΠΟ ἀγα οἵ 
1ῃ6 (απ οὐ Βεοοιηίησ, ἂδῃα ψΠ]ΓΗ, 
{πτουρἢ ἱπά α]σ θη 65 ἴῃ εαἰϊησ ἀπ {πτοιρ 
ῬΙεαβαγεβ ἀπ σ]υϊίομοιβ ἀἜβϑῖγαβ οοη- 
προϊεα ψΊ ας ἢ κὸ ᾿πἀπ]σεποαβ, δά Ππετα 
ἴο τ᾿ (1.6. ἴο 5Βῃ ἢ ἃ παίιγε, τὸ τῆς τοιαύτης 
φύσεως) ᾿ἀπὰ ἰυτη {Πα 50οι}}5 νἰϑίοπ τοὺηὰ 
ῬεΙονν.᾽ ὍΠε εγα οἵ {ΠπῈ 5οὰ] ουρῆξ ἴο 18 
τπγηθ4 τουπηα ἐκ τοῦ γιγνομένου (518 Ο): 
Δα 1ἴξ 15 οὐἵ ἀπίγ ἴο 5Π8ῖκα {Π6 5011} οἰθαῦ 
οἵ τὰς τῆς γενέσεως" ξυγγενεῖς μολυβδίδας. 
ἘῸΓ γενέσεως 566 Οὗ ΨΙ 485 Β, ἀπά οἵ 
μεταστροφῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπ᾽ ἀλήθειάν 
τε καὶ οὐσίαν Ἰπΐτα 525 Ο Δη4 525 Β, 526 Ε, 
5244 8]. ΝΠ ξυγγενεῖς οἵ. ΝΠ 554 Ὁ 
ὙΠεΓα τὰς τοῦ κηφῆνος ξυγγενεῖς ἐπιθυμίας 
Ξε τὰς κηφηνώδεις ἐπιθυμίας. ΠΕ μολυβ- 
δίδες ἀτὲ ἴῃ6 δοσιτηπ]αίεα ρῥτοάποίβ. οὗ 
56 η50.8] ἱπΠἀπ] σεποα δη4] ἀδβῖγε: 566 Χ ὅει 
ΟΠ, Ἔβρεοίδ!ν ἃ νῦν αὐτῇ, ἅτε γῆν ἑστιω- 
μένῃ, γεηρὰ καὶ πετρώδη πολλὰ καὶ 
ἄγρια περιπέφυκεν ὑπὸ τῶν εὐδαιμόνων 
λεγομένων ἑστιάσεων ὅτι Ἐ--Ο12 Α, 
αῃα άαεά. 8ι Ο ἰοσϑῖμοσ τ “2. ΨΙΙ 
3268. ΟἿ, «αἷθο Ο]εμηεπὶ «ϑζσογὲ. [Ὁ 4 
Ῥ. 1228  Μίρῃβς ὥσπερ μολυβδίδας τὰς 
ἐπιθυμίας. ἼὙΠΕ56 μολυβδίδες αἴ ἀἰκίη 
ἴο 1ῃ6 γψγουἹα οἵ γένεσις Ὀεοδιι58 ἴΠΘΥῪ δα 
σωματοειδῆ, “γεώδη, γεηρά (Ρ]αῖο 1]. ος.), οὗ 
{Πμ6 δαγύίῃ βαυίπγ. ὙΠδΥ Ὀεοοιὴθ ἱποοῖ- 
Ῥογαίβ νν τ {Π6 508] (προσφνυεῖς γιγνόμεναι, 
οἵ, προσπεφυκέναι Χ ὅτι Ὁ), πιακὶηρσ ἰΐ, ἃ5 
Ῥ]αῖο ἄοεϑ ποῖ πεϑιίαϊα ἴο 5δᾶὰν, σωματοει- 
δῆ, δοξάζουσαν ταῦτα ἀληθῆ εἶναι, ἅπερ ἂν 
καὶ τὸ σῶμα φῇ (λαεαὶ. 83 Ὁ, οἴ. 10. 82 Ε, 
83 6). ΜΙτοη 5 ρ]αϊοηϊζίηρ ἤθη Π6 
6115 πον {Π6 5010] “'σγοννβ οἱοιἰβα ΒΥ σοπ- 
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ἽΒ ξυγγενεῖς ὥσπερ μολυβδίδας, ἰ αἱ δὴ ἐδωδαῖς τε καὶ τοιούτων 

ἡδοναῖς τε καὶ λιχνείαις προσφυεῖς γιγνόμεναι περικάτω στρέ- 
᾿ “ Ὁ "5 τ᾿ ᾽ 3 Ν ΄ὔ ᾽ 

φουσι τὴν τῆς Ψυχῆς ὄψιν: ὧν εἰ ἀπαλλαγὲν περιεστρέφετο εἰς το 
“ “ δ ᾽ “- “- - Ε 

τὰ ἀληθῆ, καὶ ἐκεῖνα ἂν τὸ αὐτὸ τοῦτο τῶν αὐτῶν ἀνθρώπων 
Ῥ 

Εἰκός γε, ἔφη. 
3 , “ Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκός, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, 

2 ΄; Δι ἐἐ Ἄ 2... νὰ “ , 
ὀξύτατα ἑώρα, ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἃ νῦν τέτραπται. 

χ » , Ν 3 7ὔ 9 ΄ « [ω Ε 

μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε 
ἴω ΄ “ ’ 

Ο πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, ' μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν τ- ) μ) 2 ΒΕ] 
Ν) οὶ 7, Ε 7 ΠῚ 

διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ 
- “Ὁ , 

στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν, ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ 
’ὔ ΑἹ Ν 3 , δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν 

- ᾽ “-“ » «ς ΄ 

μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι; ᾿Αληθῆ, ἔφη. Ἡ μέτερον 
Ἀ , Ψ ᾿] 5 , Ὁ 3 - , 7ὔ ᾿ς δὴ ἔργον, ἣν δ᾽ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν, τάς τε βελτίστας φύσεις 20 

᾽ Ε] , Ν Ἂ Ψ, ἃ 5 - , " 

ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα, ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν 
3 - α Ν Ὁ εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν ᾿ καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν 
τ ἡ Χ 5 Ν Ι] ᾿ Ὁ - »Μ ᾿ν Ε ΄ 
ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν 

5 “-“" ἃ ἴω ᾿] Ψ, Ν - , Ν 3, “-“ 3 : ᾿ , 

αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται. Τὸ ποῖον δή; Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
Ϊὰ δὲ Ἂν 3 , , Τὰ Ἢ“ 9 ΄ Ν 

καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ᾽ ἐκείνους τοὺς -«ς 
, “-“ “Ὁ 5, 

δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ᾽ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε 

ἰασίοη, ΤΟ 165. δηα 1] γαΐος, {11 5806 
416 Ἰοβα ΤΠα αἰνίηθ ῬΓΟΡΟΥΥ͂ οὗ Ποῖ 
ἢτϑί Βεϊηρ᾽ (Οοηης 464 {{. ΤὨγουρ {ΠῸ 
γεῖρῃς οὗ [Πθ656 βπου γᾶηοαθ ἴῃ6 δνα 
οὗ 1Π6 501}] 15 ἰπγπθα ἄοννη (οἴ, ΙΧ 586 τ 
κάτω ἀεὶ βλέποντες καὶ κεκυφότες εἰς γῆν 
καὶ εἰς τραπέζας κτᾺ.), ΠΟΥ σαῃ [ῃ6 50] 
Ἰοοῖὶς ἀρνγαγαβ τη 01] [ΠΕῪ ἀγα Κποοϊκοα ἀυγαῦ 
(περιεκόπη : οἷ. περικρουσθεῖσα ἴῃ Χ ὅτι Ε). 
Νῆε "δῦ ἀραῖὶη σομραῖα (ῃς6 ᾿ἴπθ5 οἵ 
ΜΊῈΟη ““Μαηιῆοη, (ῃ6 ἰδαϑὲ οτθοίθά 
5ΡΙΓΙ [Πδΐ [6}}] σοι Ἡ δανθη ; (Οὐ θ᾽ δ ἢ 
Τί φανθὴ ἢἰ5. ἸΙοοῖκβ δηά {ποιρηῖϊ5 Δ ετα 
Αἰννανα ἀονηνατα Ὀδηΐ᾽" (2 .αγ. Ζοσρε 1 
6 ἢ). ον περικάτω οἴ. ῬΠοίίι5 περι- 
κάτω τραπήσεται" ἀντὶ τοῦ περιτραπή- 
σεται κάτω. Ἴδε περι- ὈαΪαΠοα5 περι- ἴῃ 
περιεστρέφετο Ἰι5ῖ Ὀεϊονν. Τηςἰεδα οἵ ἐδω- 
δαῖς, ΤΔοζΒοη βιισραϑί ἐδωδῆς, σοτηρατίησ 
ΠῚ 2380Ε τῶν περὶ πότους καὶ ἀφροδίσια 
καὶ περὶ ἐδωδὰς ἡδονῶν. Τῆς ῥτοροϑβαὶ ἰ5 
δἰἰγαοίίνα δηα παν [6 τίρῃῖ; ας 1 (Π η]ς 
1Πογα 15 ΒαΥαΪν ουῇῆοίεηϊς τεαβοη ἰοὺ ἦο- 
Ρασεηρ ἔγοπὶ (ῃ6 Μ85.. 8566 αἶθο οἢ περι- 
κατω δῃὰ {π6 ψνΠ0]6 οὗἉὨ [ῃϊ5. αἰ Πσυ] ἀπα 
ΒΙΡΉΪν ἱπηροτίδηϊ βεηΐθπος, Αρρ. 

819 Β τὸ ὧν εἰ ἀπαλλαγὲν κτὰ. [ῸΓ 

[Π6 δῃηδοο]αίποη οἵ, Ζατὺς 8το Ὁ, Ε (Επρσε]- 
Βαταξ ας. ΖΦ]. ϑζξξι 111 Ὁ. 37). . ΟΟΡοῖ 
σταϊυϊςουβὶν δας τά Ῥείογε ἐφ᾽ ἅ. (ἝΓ. 
Β19 ἃ ». ΔΝ [ἢ6 5εηιπιοπί οἷ. ΝἹΙ 
401 Ο, Ὁ 7172.,), 404 Ο ἢ. γη. Ῥ]αίο ΠΊΑΥ͂ 
γ}611} Ὅε {μιηἸκίησ οὔ ΑἸοϊ)ἱα 65. ἀραίη. 
ΤῊ6 ργδϑεηΐ ρᾶββϑαρε ἴ5. ἃ σοῃβρίοιοιβ 
Ρτοοῦ οὗ {π6 αἰπγοβὶ Ῥοιηά 655 ἱπἤιιθησα 
ψγΒΙοἢ Ῥ]αίο ἀβουθεα ἰο εἀιοαίϊοη, γν ἤθη 
ΔΡΡΙΙδΘά ἴο οῃθα παΐιγ65. 
6196 τό σκοπὸν-- ἕνα κτὰ. ὙΠε εἷς 

σκοπός οἵ Ῥ]αΐο᾽5 σιιαγήϊαη5 15 ἴπη6 Τάδα οὗ 
(ὐοοά, ν»]Οἢ 15 {Πουθίουθ οἰθαυ]ν ποῖ ΟὨΪΥ 
ἃ. τηθίδα ρἢγϑῖσαὶ Ῥαΐ α͵5ὸ ἢ εἰ ἶσαὶ οοπ- 
σορί---ἰῃε σοαὶ οὗ οοηάιϊιοϊ ἃ5 νγὲῈ}}] ἂ5 {Π6 
αἰττηαῖθ οαιιβα οὐ Κπον]οάρσε δηὰ εχίἰϑβί- 
δηρε. (ΟὟ 540 8ἅπ ΑΡῬΌ. ΠῚ, 

18 ἑκόντες εἶναι, 1 5506 Καὶ 71. 
20 τῶν οἰκιστῶν Ξε ́ [ῃΠ6 [οι οις᾽ ἰ5 

ἴῃ Θχρ᾽ απαίουυ ἀρροβίτοη νυν ἢ ἡμέτερον. 
21 ἐν τῷ πρόσθεν. ΥἹ 5ο5Α. 
22 ἰδεῖν τεκτὰλ. ἀδροπᾶς ου ἀναγκάσαι 

Δηα οχρ]αΐηβ ἀφικέσθαι--- μέγιστον (1. ἀπά 
6(.). τε θαϊδησοβ καί θείους ἀναβῆναι. ΤῊΪ5 
ΟΧΡΙαπαίίοη 56 θεῖτο τΠδη ἴο τοραγὰ τα 
ἃ5 “δηα’ (ἢ Θοηεῖά οι ἀπά 1). δηὰ Δ). 



ΙΟΖ2 

φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [519 

"Ἐπειτ᾽, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, 
- - Ν 2 - δ ΒΩ 

καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὃν ἄμεινον : 

Ν- 
΄ ᾿Α "» ΄ , , “ 

᾿Ἐσελάθου, ! ἣν δ᾽ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτε νόμῳ οὐ τοῦτο 
-« , ’ ᾽ 

30 μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ᾽ ἐν 
ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, ξυναρμόττων τοὺς 

, - Ν 5. Ὁ Ἂ ὃ δ ῃ ͵, ὃς 
πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιόοναν ἀλλήλοις τῆς 

ε ᾿ Ν Ν ᾿Ν 3 5 - 
ὠφελείας, ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν [ δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν, καὶ 

ΞΟ Ν τ “- ΄ὔ ΕΜ ὃ ᾿ Ἂ , ; ᾿ “ 5 . , 

αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνὸρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ίνα ἀφιῇ τρέ- 
[τ Ψ ΄ Σ Ἂ δι ἢ : ΕΝ ον ΠῚ - 

πεσθαι ὅπη ἕκαστος βούλεται, ἀλλ᾽ ἵνα κατωχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς 
“ , 

ἐπὶ τὸν ξύνδεσμον τῆς πόλεως. ᾿Αληθῆ, ἔφη: ἐπελαθόμην γάρ. 

5 Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Τἱλαύκων, ὅτι οὐδ᾽ ἀδικήσομεν τοὺς παρ᾽ 
ἘΌ κδν Ψ ᾽ ἐδ ,ὔ Ν ᾽ Χ 5 “- 

ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν 
χω 7 “ 7ὔ 

προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν. 

520 

ΕΣ “- Ψ Ὡ“ ΞΕ Ν ! ΟῚ - Ε , - Ψ,. 

ἐροῦμεν γάρ, ὅτι οἱ μὲν ' ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι τοιοῦτοι γιγνόμενοι Β 
΄ “ ΕΣ -“ ’ Ἷ 

εἰκότως οὐ μετέχουσι τῶν ἐν αὐταῖς πόνων" αὐτόματοι γὰρ ἐμ- 
7 5 , “Ὁ "ἢ ἰν ΄ὔ 7ὔ “ ᾿] 3) , 

το φύονται ἀκούσης τῆς ἐν εἐκάστῃ πολιτείας, δίκην ὃ ἔχεν τὸ γε 

αὐτοφυές, μηδενὶ τροφὴν ὀφεῖλον, μηδ᾽ ἐκτίνειν τῷ προθυμεῖσθαι 
Ἀ μιν ς “- » ς - ε - 2 “-“ - ΕἸΣ ΄ “ 

τὰ τροφεῖα" ὑμᾶς δ᾽ ἡμεῖς ὑμῖν τε αὐτοῖς τῇ τε ἄλλῃ πόλει ὥσπερ 

ἐν σμήνεσιν ἡγεμόνας τε καὶ βασιλέας ἐγεννήσαμεν, ἄμεινόν τε καὶ 

11. τῷ Π: τῷ Ἀ. 

27 ἔπειτα ἀηά εἶτα 416 ιτι5ε6 πὸ ΟἿΓ 
ΠΑ τη ᾿παΙσηδηΐ ΟΥ̓ΘιιΑ51- πα ]ρπαπΐ 
απεβίίοηβ. Οἵ, Οὐγρ. 466 ο, 412. 28 Β πὰ 
Εἰβενιεσα, ἢ Β]αγάεβ οἡ Αὐ. “ἡ. 911. 

519 Ρ,Ε. 29 ἐπελάθου κτλ. πάλιν (065 
ποῖ πηθδῃ ἰΠαΐ (Ἰαιοο μᾶ5 ἰογροίίβη ἔνςς, 
Ῥαΐ οηἷγ {παΐ Πα γε πηθιη ογθα θοίοσθ. ΤΠηῈ 
ΕἸΏΡΠ 4515 [4115 οῃ ἐπελάθου γαῖ. ἵΠδῃ οἢ 
πάλιν. Ῥ]αΐο 15 [Π]ηἸησ οὗ ν 466 Α, 
Παῖς ΟἸδιιοο 5αγ5 μέμνημαι ΜΝ» δῃ ΠΠ8]- 
Ἰεησεα οὐ {Π15 ροϊπί. Τὸ {Πὶ5 Ἔβχρίδπα- 
([ἴοη, ΠΟ ΠῈ σίνεβ 85 Δ δἰ(θυηδίϊνα, 
ΘΟΠΠΘΙΔΘΥ ἸπΠΟ]]η65 ἴο Ρῥτείθυ 16 νῖθνν 
νΥ ΠΟ 5665 ἰῃ πάλιν ἃ τείεδγθησα αἰ γεοῖ]ν 
ἴο1ν 410 ΑΗ. Βαῖΐ (Πα 1 θυ ]οσαίου {Π6γ6 15 
Αἀιμπδηίι5, μοὶ ΟἸδιοο, δηα ὄνοη Αα]- 
τηαηΐαϑ ἴῃ ΙΝ σου] ποΐ 50ὙἸΟΕ1Υ 06 5414 ἴο 
ἴογρεί ναὶ ϑοοτγαίεβ ἴουῦ ἴῃ ἢγϑί {{πὴ6Ὲ 
ἜΧΡΙΘΘΒΙΥ ἀβϑουίβ (1 4208 οὐ μὴν πρὸς 
τοῦτο--- πόλις) ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἴο Ααϊπιηαπίιιϑ᾽ 
ΑἸ Πού] 165. 

γόμῳ 15 {π6 τεδά!ηρ οἵ 811 {πΠ6 θεϑί Μ585, 
Δα νγὰβ τεϑίογεα Ὀγ ΘΟ πθι οὺ ἴῸυ νομο- 
θέτῃ. Τιᾶνν 15. Ῥουβοῃὶῆθα {πγουσποῦΐ (Π6 
ΨΠΟΙΪς. βεηΐθποα: οἵ, (νι ϑομῃηθι 61) 
7 ἴηι. 248. νομοθέτῃ οἶνε5 ἃ σοοᾶ 5656, 

Ῥαΐ 15. νγνεαῖζου πα νόμῳ: [ανν, χα ἴδε, 
15 τες ΠΌΤ 56] Π5}}Π 655 ἀη4 ραγίϊα!γ, θαὶ 
ἃ Ἰερ:ϑ]αίοσ πεεα ποῖ "6. 
52ΟΑ 4. ἐπὶ τὸν ξύνδεσμον ἰ5 ποί “50 

85 ἴο 6 (ῃ6 Ῥομά οὗ ἰῃς ϑίαίε᾽ (45 7. δπὰ 
ΓΟ. 5βιρρεβί), θαΐ “ΟΥ̓ Ὀϊπάϊησ {Π6 οἷν 
τορσείῃοι,᾿ ν ἢ γοίθγθηος ἴο ξυναρμόττων 
τοὺς πολίτας. (ΙΓ Πατυς 9216. 

5. τοίνυν -Ξ “Γιγί ποτ᾽ (1 339 Ὁ 2.). 850- 
οἴαίεβ μᾶ5 ποῖ γεί τϑρ]ϊθα ἰο ΟἸαϊοο᾿β 
᾿παϊσηαηΐς ἀδικήσομεν αὐτούς; πὲ ρμῥτο- 

σοεαβ ἴο 4ο 50 πον. 
οὐδ᾽ ἀδικήσομεν : (Ὀε5᾽ 465 ψνΠπαὶ 1 Πᾶνε 

15 5414) νγε 5811 ποῖ 08 νυγσγοηρίησ [ῃΠ 6 πὶ 
ΕἸΓΠοΥ. οὐδέ 15 υϑεα ἴῃ ἴπΠ6Ὸ θ816 νψᾶῦ 
ἴῃ “πίλγνῥά. τ2 ἃ ἀπ δατυς 673 6. δέ 
ἴῃ οὐδέ σαπποί πθδῃ “Ϊπ βριΐε οἵ νψῃαΐ γοι 
βαγ᾽ (α5 7. δῃὰ Ὁ. ᾿πχΔ 916). 
520 Β 12 ὥσπερ ἐν σμήνεσιν κτλ. ἰ5 

ΡΙΟΡΔΌΙΥ ἃ ϑοοίδίο σομρδυίβοη : οἷ. θη. 
Ων». Ν τ. 24 (ηυοίε Ὀγ ΑΞ51) βασιλεὺς 
μὲν γὰρ ἔμοιγε δοκεῖς σὺ πεφυκέναι οὐδὲν 
ἧττον ἢ ὁ ἐν τῷ σμήνει φυόμενος τῶν με- 
λιττῶν ἡγεμών. 866 αἰΞο ΡΟΒΙμηδηη Οεεζ. 
α΄. αγιΐ. ΑΟ)177)1. Ὁ. 134.721. 



520 Ὁ] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ Ζ 1Ο3 

Ο τελεώτερον ἐκείνων πεπαιδευμένους ! 
φοτέρων μετέχειν. 

νὰ - 

καὶ μᾶλλον δυνατοὺς ἀμ- 
΄ δῶ᾿ ΄ Γ᾿ καταβατέον οὗν ἐν μέρει ἑκάστῳ εἰς τὴν τῶν τ5 

Ἷ Ν 

ἄλλων ξυνοικησιν καὶ συνεθιστέον τὰ σκοτεινὰ θεάσασθαι" ξυνεθι- 
,ὔ Ἀ ’, ΄ » - 3 ων Ἂν ἴω σ΄ ζόμενοι γὰρ μυρίῳ βέλτιον ὄψεσθε τῶν ἐκεῖ καὶ γνώσεσθε ἕκαστα 
Ν ἴὸὃ “ 5 ἃ Ν ε Ν μΥ πὰ “ « , “ 

τὰ εἴδωλα ἅττα ἐστὶ καὶ ὧν, διὰ τὸ τἀληθῆ ἑωρακέναι καλῶν τε 
καὶ δικαίων καὶ ἀγαθῶν πέρι. καὶ οὕτω ὕπαρ ἡμῖν καὶ ὑμῖν ἡ 

, » » -ὶ ᾽ “-“ 

πόλις οἰκήσεται, ἀλλ᾽ οὐκ ὄναρ, ὡς νῦν αἱ πολλαὶ ὑπὸ σκιαμα- 
͵ὔ Ν ᾽ 7ὕ αν , Ι ων “ ΝΜ 

Ὁ χούντων τε πρὸς ἀλλήλους καὶ στασιαζόντων ᾿ περὶ τοῦ ἄρχειν 
2 “ ις “ 

οἰκοῦνται, ὡς μεγάλου τινὸς ἀγαθοῦ ὄντος. 

20 

“ἢ , » 

τὸ δέ που ἀληθὲς ὧδ 
᾽ 2 Ἂ ΞΘ, ἘΣ ΄ Ψἤ ἴ- 7 »Μ 

᾿ ἔχει: ἐν πόλει ἣ ἥκιστα πρόθυμοι ἄρχειν οἱ μέλλοντες ἄρξειν, 
΄ , » , - 

ταύτην ἄριστα καὶ ἀστασιαστότατα ἀνάγκη οἰκεῖσθαι, τὴν δ᾽ 
΄ , “ τ ἊΝ ΑΝ ἐναντίους ἄρχοντας σχοῦσαν ἐναντίως. ἸΙάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 2: 

᾽ ,ὕ 3 ο ᾿- 
Απειθήσουσιν οὖν ἡμῖν, οἴει, οἱ τρόφιμοι ταῦτ᾽ ἀκούοντες καὶ οὐκ 

Ἷ - - 

ἐθελήσουσιν ξυμπονεῖν ἐν τῇ πόλει ἕκαστοι ἐν μέρει, τὸν δὲ πολὺν 
χρόνον μετ᾽ ἀλλήλων οἰκεῖν ἐν τῷ καθαρῷ; 

5206 τ4 ἀμφοτέρων: “εἴ ρΡιι Π]] ΟΥ̓ Τὴ 
πεσοίϊοστη εἰ ΡΒ] οβορῃΐας᾽ 5.4] διπη. 
ΟἿ. σον. 4854 ἀλλ᾽, οἶμαι, τὸ ὀρθότατόν 
ἐστιν ἀμφοτέρων μετασχεῖν. 15 [ες θεω- 
ρητικός οΟΥὙἩ ἴῃε6 πρακτικὸς βίος πε Ὀεζίετὺ 
1 15 οἴεαὺ ἰπαΐ {[Π6 βιθ]εοΐ νναβ οἰζεη ἀ6- 
Ῥαϊεά ἴῃ Ρ]αΐο᾽ 5 {1π|6 : 566. {Π6 ἱταρτηβηΐβ 
οὗ Ευτὶρι 65᾽ “πζτοῤέ ττ Ῥ]. σον. 484 Ὲ 
απὰ Ατιβί. Κχλ. λ᾽Ζσ. 1 3. τοῦ δῦ 71. Χ 7. 
1177 12 ἢ. 1. νὰ οσοπίτγαβ ἴπεπὶ ἢ 
εαςἢ οἴπεγ, Ρ]αΐο νγου]α σερὶγ, {με θεωρη- 
τικός ΘΑ 51} νν]η5 {Π6 ρυῖζε, θας πη θυ {ΠῸ 
Θχί βίη σοπαϊεοηβ οἵ μυτηδη παίασα ἴΠ6 
Ὀαβὶ Π|86 15. ἃ σοι πηδίϊοη οἵ θοῇ. ΤΠ 
ΡΓΘοίΪ ΑΙ] βίαϊθϑηαη πηϑὲ ἄδεῖνε 5. 1ῃ- 
βριγαίίοη [τοπὶ θεωρία, ἀπ εἐχρευίθποα οὗ 
αἴαϊγϑ ῖβ ἂὴ δἀναπίαρε 85 ννῈ6}} ἃβ ἃ ἀυ1Υ 
ἴο {η6 {πη κοῦ. (ΟἿ νὶ 406 Ὁ---407 Α 7171. 

τό ξυνεθιζόμενοι κτλ. (ΟἿ. 518 Α 7. 
18 εἴδωλα. 517 Ὁ “-. Τηὲ ψοχὰ 15 

Πογα υϑεα 4αϊίε σε ΠΕΥΑ ΠΥ οἵ 41} {ΠῈ 140]5 
οἵ Ρ]αἴοβ σαᾶνθβ. “"Κ ε μᾶνε στίβεῃ ἴο ἃ 
Ῥοϊηξ οἵ νίενν γοπὶ νυ] {Π6 σκευαστά 
απὰ {πε σκιαί τε Ἱποϊυαθα ὑπάρσ οὴΒ 
ῃοΐίομ 45 εἴδωλα (7. πὰ (.). 

ΤῊ ὕπαρ κτλ. (Οἵ. ν' 476 6. ὙΠ 
Ἡοπιετῖς ᾿ἰπα οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσθλόν, - 
ὃ τοι τετελεσμένον ἔσται (Ο(΄. 19. 547) ἰ5 
ἴη Ῥ]αΐο᾽ 5. τηϊηα, πουρ ὕπαρ ἀπα ὄναρ 
δΥ6 Ποῖα δάνεγθίαὶ δοοιιβαίνεβ (οἴ. Οοθεί 
γ΄ 2.32 ῬΡ. 523 51.). 

20 σκιαμαχούντων: “βΠρῃίηρσ ἀρουΐ 
βῃδάονν5.᾽ 566 517 Ὁ 71. ἀηα οἷ, ΙΧ 586 Ο 7:. 
Τυυθαγα]δηᾶ 15 αἰβο 5ῃδάον)]αηά, 
ΘΟ 23 ἐν πόλει ἢ κτλ. Οἡ ἢ ἴοτ ἐν 

ἔφη" ᾿Αδύνατον, 

ἡ 566 ποίβ οῃ ἐν ἅπασιν οἷς ἔστι 111 402 Α. 
ψαῃ (Ἰεοῖ (αἷς αἰέγ. 122 δγιτέγιζ, γδζ. τόδε ]αΐ. 
Ῥ- 46) ἐχρ]δἱπβ {ΠῈ οοπϑβίγαοίοη 85 βααῖϊνα- 
Ἰεπίὶ ἰο ἐν ἧ πόλει, σοτηρατίησ 7767:. οὔ Ο, 
ΜΠΙΟὮ 15 ποννανεῦ (ΠΠΚῸ 7 27ι. 45 ) ΟΠΪΥῪ 
ΔΠ ἜΧΘΙΊΡΙ6 οἵ ἰῆνεῖβε δἰἰγασίϊοη. 

24 ταύτην: δὴ ΔηΔΟΟΪΠΙΠΟΠ, 85 ἴῃ 
ΨΙ διοὸ Ε- ἘῸΣ [π6 βεϑηιπηδηξ 9566 1 

841 Ὁ 5. ᾿ , 
23 σχοῦσαν -- ΨΠΙΟΝ σείπ᾽ : ἃ σποηλῖο 

δογῖϑε ραυιϊοῖρ]ε. 5ες οοανη 277΄. Ρ. 55: 
ἈΤοΒαγάς οοπ͵εοίιτεβ ἔχουσαν, ἀπα ἔσχου- 
σαν (ὨΪΟΙ ἀρΡΡδαῖβ ἰπ {Π6 πιατρὶπ οἱ Α) 
65 ϑ!ίρῃς Μ8 διυιπογιγ; Ὀπὲ [Π6 ᾿ἱποῃοαᾶ- 
ἔνε 5εῆβα (5168 71.) 15 Ὀείίευ βυϊτεὰ ἴὸ 
οἱ μέλλοντες ἄρξειν. 

27 ἕκαστοι. ΠΕ ΟΪΌγΑ] ΠῚ Ρ]165. το- 
1αγ5 οἵ φονεύπουβ σϑ]!θνηρ ΟΠ6. ΔΠΟΙΠΕΥ 
{τοπὰ {ἰπ|8 ἴο {π|6: οἵ. ἑκάστοις ἴῃ 540 Β. 

28 μετ᾽ ἀλλήλων κτλ. “Εὰτ ἴτοπη {Πε 
τηδαϊησ Ἄοτονγα᾽ 5. Ἰρποῦ!α βἰγίε,᾿᾿ ἐν τῷ 
καθαρῷ ταραπ5 “ἴῃ ἴῃ6 ἀηάοβ]εα. ὍΤΠ8 
ῬΏγαβα 5 Βα] Ππγβιϊοα], ἃ5 καθαρόν οοιι- 
βίῃ ΠΥ 15 ἴῃ Ρ]αίο. [Ιἰ 15 ἤδίαγαὶ ἴο {Π|π|ς 
οὔ 1Π6 τηγί ἢ οὗ τπ6 δ άαεαο (100 Β Ε΄. αὐτὴν 
δὲ τὴν γῆν καθαρὰν ἐν καθαρῷ κεῖσθαι 
τῷ οὐρανῷ), Ὀὰΐ νγε 5ῃο 1 ποί ἰγαηβίαί 8 
ἐφ αἰνο (ΑΑ51), ποὺ ανβὴ “"δὰΓ ἄδθι τεὶ- 
πο Ηδῆς" (Θομηθι θυ). ΕἸΓΠΘΥ νευβίοη 15 
ἴοο ῥτεοῖβο, δηά ἐν καθαρῷ ἀο65 ποΐ τηδδῇ 
σπὐ ἴσο Ἔνεὰ ἰὴ Ἠοτηθσ. ὍΤηα [ἀ6α5 ἴῃ 
ΡΙαίο αἴ τὸ καθαρόν: 5εὲ6 ἢλαεά. 70 Ὁ 
ἐκεῖσε οἴχεται εἰς τὸ καθαρόν τε καὶ ἀεὶ 
ὃν καὶ ἀθάνατον καὶ ὡσαύτως ἔχον. 



1΄ο 

15 

ΙΟΔ 

δίκαια ' γὰρ δὴ δικαίοις ἐπυτάξομεν. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [520} 

παντὸς μὴν μᾶλλον ὡς ἐπ᾽ Ἐὶ 
- - Χ ᾿ Ἵ “- - ᾽ 

ἀναγκαῖον αὐτῶν ἕκαστος εἶσι τὸ ἄρχειν, τοὐναντίον τῶν νῦν ἐν 
ἐν ᾽ὔ , ᾿ ΄ 

εἐκάστῃ πόλει ἀρχόντων. 
" “ 5 - “ 

εἰ μὲν βίον ἐξευρήσεις ἀμείνω τοῦ ἄρχειν τοῖς ] μέλλουσιν ἄρξειν, 521 

Οὕτω γὰρ ἔγχει, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ ἑταῖρε" γὰρ ἐχέξι, ἢ 

" Ν ΄ , ΩΣ ᾿ 7ὕ 5» , Ν δ 
ἔστι σοι δυνατὴ γενέσθαι πόλις εὖ οἰκουμένη" ἐν μόνῃ γὰρ αὐτῇ 

»- ΄ ᾽ Ὁ -“ Ν ᾽ 

ἄρξουσιν οἱ τῷ ὄντι πλούσιοι, οὐ χρυσίου, ἀλλ᾽ οὗ δεῖ τὸν εὐ- 

δαίμονα πλουτεῖν, ζωῆς ἀγαθῆς τε καὶ ἔμφρονος" εἰ δὲ πτωχοὶ καὶ 
“ ᾽ [ον γ0 7 5. τ Ν μ " 3 “- ον, 

πεινῶντες ἀγαθῶν ἰδίων ἐπὶ τὰ δημόσια ἴασιν ἐντεῦθεν οἰόμενοι 
3 ἈΝ “- ε Ἷ ᾽ “ ᾿», Ν Ἂ » 

τἀγαθὸν δεῖν ἁρπάζειν, οὐκ ἔστι" περιμάχητον γὰρ τὸ ἄρχειν 
-“ «ς ἴω “ 

γιγνόμενον, οἰκεῖος ὧν καὶ ἔνδον ὁ τοιοῦτος πόλεμος αὐτούς τε 
7. ΄ 

ἀπόλλυσι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν. ᾿Αληθέστατα, ἔφη. "Ἰύχεις οὖν, 

"ἦν δ᾽ ἐγώ, βίον ἄλλον τινὰ πολιτικῶν ἀρχῶν καταφρονοῦντα 8, 
ἢ τὸν τῆς ἀληθινῆς φιλοσοφίας; 
᾽ Ν Ψ, -“ Ν 2 ΑΥ “ δ», 3 “ 3 2 

Αλλὰ μέντοι δεῖ γε μὴ ἐραστὰς τοῦ ἄρχειν ἰέναι ἐπ᾽ αὐτό" 
εἰ δὲ μή, οἵ γε ἀντερασταὶ μαχοῦνται. 

Ἔ -.- 
“" 

3 
Πῶς δ᾽ οὔ; Τίνας οὖν 

- Ἃ “Ὁ ᾿ ἄλλους ἀναγκάσεις ἰέναι ἐπὶ φυλακὴν τῆς πόλεως, ἢ οἱ περὶ 
7, Δ 3 ΗΝ ᾽ Ἵ » - Μ, ΄ 

τούτων τε φρονιμώτατοι, δι’ ὧν ἄριστα πόλις οἰκεῖται, ἔχουσί τε 

τιμὰς ἄλλας καὶ βίον ἀμείνω τοῦ πολιτικοῦ; Οὐδένας ἄλλους, 
ἔφη. 

12. μαχοῦνται Α"Π: μάχονται ΑἸ. 13. οὗ Π: οἱ Α. 

Θ2ΟΈἙ 20 παντὸς μὴν κτλ. ΤΗε πόλις 
ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἢδ5 πον Ὀδεη ἰουηα. ΤΠδὶ 
ΡΙαίο ἱπίεπήεα ἴο σγθοδὶ {πΠ6 ῬτΌΡΠΘΟΥ οἵ 
Ι 347} 15 οΟΙεασ ἔτοτη Π6 νεῦρα] δοῃοαβ5 
Ὀαίννεαη (Π6 ἵἴννο ραββᾶσρεβ. Οἡ [Πε δ0- 
56Πη66 οὗ ἴΠ6 Ρταροϑβιίοη Ῥοΐοτε τὸ ἄρχειν 
566 ΥἼΠΙ 553 Β 71. 

521.Α 3 οὐ χρυσίου κτλ. (ΟἿ ν΄] 
547 Β φύσει ὄντε πλουσίω τὰς ψυχάς αῃὰ 
Ῥααεάγ. αα ΜΉ. πλούσιον δὲ νομίζοιμι τὸν 
σοφόν. 

4 πτωχοὶ κτλ.: “ΠΊΕ ὙΠΟ ἃ16 Ροοῦ 
Δα Δη-Πυπρεογοά ἴοσ ἰδοῖς οἵ ροοάβ οἵ 
{ΠΕ οὐγη.᾿᾽ 50 ΒΟΠποίάου ἀηα Βοβαηαιεὶ 
ΤΊ ΘΉ ΠΥ Ἔχρ]αίη [η6 ραϑϑαρσθ. πεινᾶν 15 564 
ΔΙπιοϑὲ ἴῃ 115. ΟΥσῚ Πα] δἰ ] ΟσΊο4] 56 η58 
(πεῖνα τοι πέν-ης, πέν-ομαι): οἵ. Χοη. 
ὥνψγ. ΝΙΙ 5. 80 πᾶ ΜΠ 3. 30 ὦ μακάριε 
σὺ τά τε ἄλλα καὶ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐκ 
πένητος πλούσιος γεγένησαι" πολὺ γὰρ 
οἴομαί σε καὶ διὰ τοῦτο ἥδιον πλουτεῖν, ὅτι 
πεινήσας χρημάτων πεπλούτηκας. ΠΕ 
οσοηΐξγαϑί ννἹἢ πλούσιοι, ἀμ {Π|6 ΡΥΈβθη 6 
οἴ πτωχοί, τηαῖκε ἰἴ βαϑυ ἴο οαΐοῃ {Π6 τηϑδαῃ- 
ἴησ. Τῇδ {ταῃβ]αιοη “ΠηρΡοΙ αἰΐευ ρυ]- 
ναίε δἀναπίαροβ᾽ (1). αηᾶ Ν΄., Τοννϑίι) ἰ5 

ἴῃ ΤΩΥ ΟΡ᾿ πΠΙοὴ ἱποογγαοξ. 
6 τάγαθόν “(Πεὶν σοοά᾽ (Βοβαπαιεί), 

ΒΑΥάΙγ “1ῃς6 οἤϊεῇ σοοά᾽ (Τονεῖ). Νοῖ 
Ῥοββεββίηρ ΔὴΥ ἔδια ἀγαθά ἴῃ [πε 5Πᾶρ8 
ΟΥ̓ νἱτίπια, {ΠθῪ ἀγα ἰαϊπ ἴο τηδῖζα ὉΡ 
ογ ἴὶ αἱ [πΠ6 ὄἌχρεῆβε οἵ {πε ϑίδίβ. 

περιμάχητον κτὰ. ΒῸΓ [ῃ6 σοηπβίχιο- 
τἴοη οἴ. (ἢ 7. ἀπα Ὁ.) Δάαεά. 69 Β. 

521 ΒΒ 11 τοῦ ἄρχειν 15 ΡεΙβοηϊῆοή 
ΠΩ͂ ἑἱέναι ἐπ᾿ αὐτό ΞἸνο]α Ὀὲ ἱταπϑαίεα 
“ΜΟΟ Πεῖ.᾽ (ΟἿ ΝἹ 480 Ὁ 7:. 

123 οὗ κτὰ. ὙἼΠε σορυΐα 15 ταν 
ΟἸΙ 64 ἴῃ ἃ ταϊαίῖνα οδιιβα Ἔχοορί ἴῃ 
βίαιθηγβηίθ οἵ φργορογίίοη {κα Οὐγρ. 
465 5. ΑἩ ΕΧΑΠΊΡΙ6 ΟσομΓ5 1 11 570Ε: 
5686 450 Κὐηβδι- Β]αθ5 (ὐ7. 7.111, Ὁ. 41. 
γε οὐρῆϊ ποῖ ἴο τενοσξ ἴο {Π6 οἱ τϑαά- 
ἴηρ' οἵπερ ἴογ οἵ περὶ (ἢ Φ ἀῃᾶ Ἐ, 8. 
ὙΠοιήρβοη, Οανιό. Ζλι}, ϑοε. γος. ΧΧῚ Ρ. 
[45 ὙΠΟ 4150 βιισσοβίβ οἵπερ περὶ), Ἔν 6 1{- 
ὙΠΟ 15 ΓΔΥ ΠΌΠ οἰδαῖ-ττόσπερ ᾿αἢ, 85 
ὙΒΟΙΏΡΒΟῊ βαγ5, “ἴβρθηβα γ ἢ (Π6 σορα]α 
ΤΟΥ͂Θ ΘΆ51}}Υ ἴδῃ ὁς. 

521 ο--52858 Κ 76 λαῦε γιεχί ἐο εογι- 
“1,167 ἄοτο τῶν ἐαγὲ ἐξααὶ ο"7 σμαγαϊαης το 
ἡγήο ἐἠς ἤρὰ. 7116 οἐμαϊες τυλίολ τοῦ γὲ- 



ἘΞΤ ἢ 

ΔΕ 

ΠΘΑΙΞΕΕΙΑΟΙ Ζ ΙοΣ 

Ι ,ὔ ᾿ “ἷ2“ἕ͵ὺ» "ὃ “ ΄ Ἷ « “ 

Βούλει οὖν τοῦτ ἤδη σκοπῶμεν, τινα τρόπον οὐ τοίουτοι 
- Χ - 

ἐγγενήσονται, καὶ πῶς τις ἀνάξει αὐτοὺς εἰς φῶς, ὥσπερ ἐξ “Αὐδου 

λέγονται δή τινες εἰς θεοὺς ἀνεχθεῖν; ἸΠῶς γὰρ οὐ βούλομαι; ἔφη. 

Τοῦτο δή, ὡς ἔοικεν, οὐκ ὀστράκου ἂν εἴη περιστροφή, ἀλλὰ ψυχῆς 

περιαγωγὴ ἐκ νυκτερινῆς τινος ἡμέρας εἰς ἀληθινήν, τοῦ ὄντος ριαγωγὴ ρινῆ ἡμ ηθινή 
17. σκοπῶμεν ΑΞἹΓ: σκοποῖμεν ΑἸ. 

φιεῖγε αγὲ σε ας τοῦ ἐδγιαῖ 1ο ἄγατυ ἐλὲ 
φοἵεῖ γγονε βεκογιῖγι ἰο δεῖ, αηια γέ αὐ 
λό φαριδ ἐΐφι6 οΥ σογιο φγαείϊεαξ τε {16 172 
τυαγ. Οπ»" ἐαγίϊε7, ἐγα1)ι1710 172. σγληρεα δίς 
Ωρ γ11ὲ51ς τοῦδ γ101 σεγῶε ἔδέ 2247,2 056; 7107 
“γεί τοῦ ἐλε ηιοελαγιίεαὶ αγίς. "λαέ ἀὁ 
γος σὰν ο δΔιμρεόοῦ ἀρὰ Οαἰοι αΐο7:, 
τυλίελ φγι167 ἡμιέο ετ67}7 αγέ αγιαὶ σεΐθηιεο 
7 1617 ἐηιῤογέαγιες 1711 οίγαίερ» 15 οὖὐτοτις, 
αηιαῖ τὸ σχαιί για ἐλαέ ἐλεν ἀο ογιῤἠαΐζεα δγ, 
{7 γἱρλξίν τιδεαῖ, ἰεαα ἐλδ σοι ἐοτυαγαῖς 771- 
ἐεἰίήρογες αια εγις. 

521 ς ἢ. Εοὸὺῖ ΡΙαἰοῖβ {πεοῦυ οἵ {πε 
ΠΙρΠΕΥ εἀιιοαίίοη 5εα ΑΡρεπάϊχ 1ΠΠ οἡ 
“724 ῥβγοῤαφιίφιίϊς δέπας οὗ 116 δεῤιό[ϊο᾽ 
δηα Αρρεπάᾶϊχ ΠΠ1 οἡ " Ζ)εαϊεείς.᾽ 

19 λέγονται δή τινες κτλ. ΜΈΝ εἰς 
θεοὺς ἀνελθεῖν οἴ. ῬΙαί. αἷδ 567’. γ114722. ΟἹγτεΐ. 
56 α ἔλεγε δὲ ταύτῃ τὸν Διόνυσον εἰς 
θεοὺς ἀνελθεῖν. ΤῈ ΡΙαίο5Β ννογάβ. δὺς 
ἴο θ6 ἴαϊζθη ἴῃ {πεῖν ΠῚ] 5'σπίποδηοβ, νγῈ 
οαπ Πάτα ]ν (ἢ 7. δηά Ὁ.) βιρροβε {Παΐ 
1η6 δἰ]υβίομ 15 ἰο Ηδγδοὶθβ, Ῥο]]αχ εἴς., 
ἴου Ηδιδο]εθ᾽ ἀεβοθηΐ ἴο Ηδάθθ ννὰ8 ἂἃῃ 
ἱποϊάθηί νυ μΐ ἢ Παρρεηθα Ἰοηρ Ῥδίογα Πῖ5 
αϑοεθηΐ ἴο Ηδανεῃ; δηα Ρο]] χ᾽ 5 "6 ἀποὴρ 
1Πς σοάϑ νγὰ5 ἰητουτηϊεηῖ. (ΟἿ, ΘΟμ ποι άου 
ἴῃ Πἷ5 ἰγαπϑαίϊοη Ρ. 504 71. 187. ΘΟΠ ΠΟΙ ἄ6Υ 
Πἰπ.561} 5ιισσοϑβίϑ {παΐ Ῥ]αίο 15 {πϊηκίηρ οἵ 
Ἰεσεπᾶς ἀθουΐ 6.5. Δεβου]αρίιιβϑ᾽ ἀρ] ϊνου- 
δῇοθ ἴτοσῃ Ηδάδϑ, αἴζου Ζεις δα ϑῃτίθη 
Βΐπὰ (οἴ. ΠΙ 408 Ο Δα ΒοβομοΥ᾿ 5 ΖέχΖεοῦ 
α΄. Πνέλοϊορίε 1 Ὁ. 620), αηα οἴ θῖβ Πανθ 
τποιρῆς οὗ Βτίαγθοβ δηα (6 ἑκατόγχειροι : 
566. 72)..1 402-405 δῃὰ οἵ. Ηε5. Ζάσφορ. 
61η--- 21. Μτ ΜΝ, αϊίεγ Ηδαάϊαη ἢδ5 
Ῥοϊηπίβα ουξ ἴο τπηθ παι 36 16]6 νγὰ5. 4150 
ταϊϑοὶ ἔἴοπὶ Ηδάθβ ἰο ρανθῃ, οἰτηρ 
Ῥαιϑ. 11 31. 2 “Δηα 10. 37. 5: οὗ. α͵5ὸ 
ῬΙαΐ, 1.ο. Διόνυσον εἰς θεοὺς ἀνελθεῖν καὶ 
τὴν Σεμέλην ἀνάγειν ὕστερον. Π656 
ΘΧΑΙΠΊΡΙ65 ἀγα σογίαϊη]ν πῖογα ἴο {Π6 Ροϊηί. 
Τι ἴ5 νουίῃυ οἵ γϑηαυκ (Παΐ Γα5ι1η Μαγίγν 
ἴῃ ἃ Ὑϑιηαυα Ὁ]6 ραθβασα οἱ [5 “ῤοίορτα 
27γο Ολγίρέϊαγιές 5ρβαῖκβ οἵ ἴῃ68 αβοθηΐ οἵ 
Αϑοϊθρίι5 δηᾷ οἰ ουϑ πο Ηδανθὴ 5 Ῥαρδῃ 
Ῥᾶτα]]6]5 το [6 ΟΠ τιϑίίαη ἀοοίτίπα οἵ {ΠῸ 
᾿Αϑβοοπβίοη : Ἰησοῦν Χριστὸν---σταυρωθέντο 
καὶ ἀποθανόντα καὶ ἀναστάντα ἀνεληλυθέναι 

εἰς τὸν οὐρανόν, οὐ παρὰ τοὺς παρ᾽ ὑμῖν λεγο- 
μένους υἱοὺς τῴ Διῖ καινόν τι φέρομεν. 
πόσους γὰρ υἱοὺς φάσκουσι τοῦ Διὸς οἱ 
παρ᾽ ὑμῖν τιμώμενοι συγγραφεῖς ἐπίστασθε, 
Ἑρμῆν μὲν λόγον τὸν ἑρμηνευτικὸν καὶ 
πάντων διδάσκαλον "᾿ Ασκληπιὸν δὲ καὶ θερα- 
πευτὴν γενόμενον, κεραυνωθέντα, ἀνεληλυ- 

θέναι εἰς οὐρανόν" Διόνυσον δὲ διασπαρα- 
χθέντα κτλ. (1].6.121: οὗ. αἴ5ο 7)Ζαἰοστεδ σ14772 
7 γγῤάογιο 60). 1 νγὰβ οποςβ Πα] Γ ̓πο] πε 
ἴο βιιβρεοῖ {παὶ [ῃ6 οἰδιιβε ὥσπερ ἐξ Αἵδου 
-ὠἀνελθεῖν (ΑἸ ΠΟτΙΡῊ 1ἴ ΔΡΌΘΑΥΒ 1ῃ 41} Μ58) 
τηῖρῃξς ῬῈ 8 ΘΑΙΥ͂ 58 {1Π104] δαάβογρί ὈΥ 
βοῖηθ Ῥαραῃ βουῖθα οἡ {Π6 ἀοοίτπεα οὗ οὐγ 
Τιογά᾽ 5 ἀδβοεπί ᾿ηΐο ΗΕῈ]], ἀπά σα βεαιθηΐ 
ΤΟϑασΥθοίοη. δη4 ἀξοεηΐ ἰηΐο Πδανθῃ. 
τινες τηῖρῃς ψ}6Ὲ}1 θὲ ἃ βρβοῖῆς δ]]αβίοῃ 
(518 Β 72.), απα {πεῖ 15 τηοῦα ἴῃ8π ἃ 
ΒΡ οίοη οὗ βαιίσα ἴπ δή. Βαϊ 1 ἤανε 
ΠΟ ἸΙοΠΡῈΓ δὴν ἀοιδὲ {παὶ {π6 ἰθχί ἰ5 
Βοιπά. 

20 ὀστράκου-- περιστροφή. Οη [Πα 
ἀἰβδγεπε ᾿πίθυρυθίδι!ουβ σῖνεη ὈΥ {Π6 
αἀποϊθηῖβ οὐ [Π15 Ῥγόνεσρ 5ε6 ΑΡρ. Ὶ. ΤΕῈς 
ΡΙΟνΕΙ ἰ5 ἀοτνεα ποσὶ ἴπΠ6 βαπιθ οὗ 
ὀστρακίνδα, ἴπ6 Δας ΠΟΥ 165. [Ὸγ νυ μΙοἢ ἀγα 
οἰϊεα ὈΥ ταβροῦροῦ ΖΦ γίολι7ες τε. ζ7ηέε7- 
γίελέ τ Ῥρ. 57--τ-όο. ὙΠῸ ΡΙαγειβ νεῖ 
αἰϊνιαεα ᾿ηΐο ἔννο ρατίίθβ, βεραγαϊβᾷ ὈΥ ἃ 
1ὴ6. Α 5161], ὈΪαοὶς οα οπαβ εἰς, δπὰ 
γνΗἱ6 οα ἴΠ6 οἴμοι, νγὰθ ἱἤστοννῃ οἡ [ἢ 6 
οτοιηα ὈΥ οπ6 οἵ ἴῃ ογ5, γῆο 5ῃοιίβα 
νὺξ ἡμέρα οτ νὺξ ἢ ἡμέρα, " ΠΙεα(5 οΥ 4115,᾽ 
α5 ἢ6 ἴῃγεινν 11. Ασοογάϊηρ ἃ5 ἴῃ6 ψῃϊΐα 
ΟΥ ὈΙδοΙς [611] πρρειτηοβί, οὔθ 548. ταῃ 
ΑΥΑΥ ἀπὰ (η6 ΟἴΠΕΥ σανε οἤαβθ. Ρ]αίο 
Ἰηθαῃ5 ἰμαί δαἀποαίίοη. 15 ποῖ, {κ {π6 
“ϑρ᾽ηηΐηρ οὗ ἃ οοἴη,᾿ δῇ αἴΐαϊγ. οἵ πο οοι- 
5ϑάθθηοθ, ἴο Β6 5εϊεα οἤ- ἤδη, αηᾶ ὈγῪ 
σΠᾶπορ, Ῥεῖ ἃ δῖον απᾷ Ἰδ θοσίοιιβ 50 θη Πο 
Ρτοςσοδ5, ἀἰθα!ηρ ΜΠ [Π6 στανοβί οἵ 8}} 
ΡΟΒ51 016 ἰβϑῖιθϑ. 866 αἷδο Αρρ. Ὺ). 

ψυχῆς περιαγωγὴ κτὰλ.: “τΠ6 τυγπὶηρ 
τουπμὰ οὗ ἃ 501] ἴγομι αὶ ἄν ννΐοῃ 15 
85 πίρῃι ἱπίο (π6 ἵγτιθ ἄαγ, ἴπαὶ 15, (68 
ἀϑοθηὶ ἱπίο Βεὶπρ᾽ (ποῖ {π6 ἴαυγνίηρ ἴῃ 
γιγνόμενον, »νΗϊο ἢ. 15 {[Π6 νυκτερινὴ ἡμέρα). 
1η νυκτερινῆς τινος ἡμέρας ([οΥ νν»]}ο ἢ 5668 
520 Ο γι71.} Ῥ]αἴο, »η0γ6 5:40, μὶαγβ οὴ ἴΠ8 
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ΙΟΟ 

οὖσαν ἐπάνοδον, ἣν δὴ φιλοσοφίαν ἀληθῆ φήσομεν εἶναι. 

μὲν οὗν. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [5216 

Πάνυ 
ἴω -“" - Ψ “ ἊΝ » 

Οὐκοῦν δεῖ σκοπεῖσθαι, τί τῶν μαθημάτων ἔχει τοιαύτην 

Ι δύναμιν; Πῶς γὰρ οὔ; Τί ἂν οὖν εἴη, ὦ ΤἸϊλαύκων, μάθημα ψυχῆς Ὁ 
« ἶ ᾽ Δ, “- " 3. Ἐὰ ἂς “Μ, ΕῚ 5 “- ] “ 

ολκοὸν απὸ τοῦυ γυγνομενου ΕἼι ΤΟ ΟΨΣ τόδε ὃ εννοὼῶ λέγων αμα" 

3 2 Ἂ “, ’ " , 3 - 53 ΄ 

οὐκ ἀθλητὰς μέντοι πολέμου ἔφαμεν τούτους ἀναγκαῖον εἶναι νέους 
" Μ ᾿ “ΚΜ Ν ἴω ,ὕ Ἂς ΄ 

ὄντας; ΓἜφαμεν γάρ. Δεῖ ἄρα καὶ τοῦτο προσέχειν τὸ μάθημα, 
ἴω Ν 5 ᾽ 

ὃ ζητοῦμεν, πρὸς ἐκείνῳ. 

ἀνδράσιν εἶναι. 

Ἂ. “- 

Τὸ ποῖον; 
Δ - ͵ » " 9. 

εἴ μέντοι, ἔφη, εἴπερ οἷον τε. 

Μὴ ἄχρηστον πολεμικοῖς 
Γυμναστικῇ ' μὴν 

- [οἱ , " - Ὁ “ 

καὶ μουσικῇ ἔν γε τῷ πρόσθεν ἐπαιδεύοντο ἡμῖν. ᾿Ην ταῦτα, 

ἔφη. 
Ἀ ᾽ Ν , ἐν 3 “ 

Τυμναστικὴ μὲν που περὺ γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον 
, ,ὔ δ᾿ ΕΣ Ν 7 3, ᾿. - ͵ 

τετεύτακεν" σώματος γὰρ αὔξης καὶ φθίσεως ἐπιστατεῖ. Φαίνεται. 

Τοῦτο μὲν δὴ οὐκ ἂν εἴη ὃ ζητοῦμεν μάθημα. ] Οὐ γάρ. ᾿Αλλ’ 

ἄρα μουσικὴ ὅσην τὸ πρότερον διήλθομεν; ᾿Αλλ᾽ ἦν ἐκείνη γ᾽, 
Ψ, 5 Ὺ,͵ ““ “Ἢ. 2 ΄ ΕΝ , 

ἔφη, ἀντίστροφος τῆς γυμναστικῆς, εἰ μέμνησαι, ἔθεσι παιδεύουσα 

τοὺς φύλακας, κατά τε ἁρμονίαν εὐαρμοστίαν τινά, οὐκ ἐπιστήμην, 
“ ΝΥ ἣν « Ν 3 ᾽ὔ ΒΕ “Ὁ [χὰ 

παραδιδοῦσα, καὶ κατὰ ῥυθμὸν εὐρυθμίαν, ἔν τε τοῖς λόγοις ἕτερα 

τούτων ἀδελφά, ἔφη, ἄττα ἔχουσα, καὶ ὅσοι μυθώδεις τῶν λόγων 

29. γυμναστικῇ---μουσικῇ Π: γυμναστικὴ---μουσικὴ Δ. 

δχοϊαπιαίίοη “νὺξ ἡμέρα": οἵ. 1ν 422 Ἢ, ΚΕ 
μ7,. (1 πιαὺ Ὀ6 ποίβα ἰπαΐ Ρ]αἰο᾽β δάδρ- 
ἰαἰϊοη ἰ5 ἔγοηι νὺξ ἡμέρα ταῖπογ {Πδῃ ἴτουη 
νὺξ ἢ ἡμέρα.) ὍΠε ννογάϑβ τοῦ ὄντος---ἐπά- 
νοδον ἐχρίαϊη {π6 ἤρσιτε, οὖσαν “ἴΠαΐ ἰ5᾽ 
Ῥεϊησ ᾿ι5εά 45 'ἴπ φορὰν οὖσαν βάθους 
528 Ὁ. Τῆς ἀαυ]ρηΐ ἴῃ νΠ]Οἢ {ΠπῸ ἀπαί- 
δευτος 1ϊνὲ5 15 ἀδυῖηθ85 ; {π6 {γ6 ἀΑΥ ἰ5 
ἴ6 δβοθηΐ οἵ {π6 50] ουἱ οἵ {πε ὁρατόν 
ἀηα δοξαστόν Ἰηΐο {Π6 νοητόν: οἴ, 517 Β 
τὴν δὲ ἄνω ἀνάβασιν καὶ θέαν τῶν ἄνω 
τὴν εἰς τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς 
ἄνοδον τιθεὶς οὐχ ἁμαρτήσει τῆς Ὕ ἐμῆς 
ἐλπίδος. ὙΠ15 ἀπα {Π15 810 ὴ6 ἴ5 ἔτι6 Ρἢ]]- 
ΟΒΟΡἢγ. ὍΤἢα Ρἤγαβο τὴν τοῦ ὄντος ἐπάνο- 
δον 15 σορίεα ΡΥ ΑἸοΐποιιβ τομὶ ῬΊαΐο 
(Παρ. Ῥ. 7 εα. Ηετηδηὴ). (Οἵ αἶθο 
ΟἸειμεπὶ ιϑήγογι. 14 Ρ- ιοό Μίρπα 
ψυχῆς περιαγωγὴ ἐκ νυκτερινῆς τινος ἡμέρας 
εἰς ἀληθινὴν τοῦ ὄντος (νν. 1]. ὄντος απὰ 
ὄντως ὄντος) οὖσαν ἐπάνοδον κτλ. ΟἸΠΕΥ 
νίενν5 οἡ {πε ἰοχί πὰ ἱπίεγργείαςοη οἵ {15 
Ρᾶϑϑᾶρξ δῖα ἀἰβοιιβββα ἴη Αρρ. ΝῚΙ. 
521 Ὁ 426 μέντοι. ΕῸ“ μέντοι ἴῃ 41165- 

ΤἸΟΠ5 5686 ΟἹ 1 339 Β. 
ἔφαμεν. Οἵ. ΠΙ 403 Ε, 416 ἢ τπά 

ΨΙΠ 543 Β. 
27 δεῖ ἄρα κτλ. ὙΠα 5υ}]εοὶ οἵ προσ- 

έχειν ἰ5 τὸ μάθημα ὃ ζητοῦμεν : ἰΐ5. ΟὈ)θοΐῖ 

15 τοῦτο. ΝΥ Ί προσέχειν “ἸΠΒΌΡΕΥ Πα τθ᾽ 
(α ταῦτα ι.56) οἵ. προσγενέσθαι 11 375 Ἐ 72. 
521Ε 320 ἔν γε τῷ πρόσθεν. 1 376 

ΒΕ ΤΕ 
32 τετεύτακεν. τευτάζων" πραγματευό- 

μενος, ἐνδιατρίβων (Τίπι. 165. 5.ν.. ΠΕ 
ΕΛ Πη]κθη δα θογαίθὶν 1] πϑίγαϊθϑ {Π6 νγοτά. 
5866. αἷθϑο ϑίερμδηιμβ- Πα586 765. 5.ν.). 
τευτάζω 15 αἴνναγβ, 1 ὈεΙϊενε, 56] -οοη- 
τεπιρίπουβ ἴῃ ΡΙαίο (2 24. 56 Ε, 77η)1. 00 
Β). Βγιριηδηῃ 5 σοπηθχίοη οὗ ἴΠ6 ψοσά 
τ σεύω (Ἰεγρί. ΟἿ. 1 Ὁ. 362) τηᾶὺ ποῖ 
6 τῖρῃς, θαξ (6 ποίϊοπ {παΐ τευτάζω 5 
ἴον ταὐτάζω (1.. ἀηᾷ 3.) 15 σογζα!]Ὺ νγοηρ. 

522 Α 2 ὅσην κτλ. ὙΠΕΓΘ 15 (ἃ5 
7. απ Ὁ. γειϊηα 115) ἃ βθῆβα ἴῃ ννΠΙοἢ 
φιλοσοφία 1ἰ561 15. μουσική: οἵ. 1Π1 403 Ὁ 
22. Δα ΝΤ 400 Ὁ. 

3 ἀντίστροφος κτλ. 15 Ὀθεκί Ἔχρ]αἰηπεὰ 
ῬΥ͂ ΠῚ 410 Ο--412 Α, ἃπά κατά τε ἀρ- 
μονίαν---εὐρυθμίαν ὮΥ 111 400 Ὁ, Ε. 

5. τοῖς λόγοις. 11 37} {7 1Π1 302 Α ἢ, 
6 ἔφη [15 τερεαίβα δβ5 ἴπ Ζλαθα. 78 Α: 

ΟἴΟΙ 348 Ὁ 22. ἈΠ 1 557 6, Ζμ λγά. “οὔ 
Ὁ (ἦν δ᾽ ἐγώ τερεαί64). Ηδγα “1θγαίαπι 
ἔφη---εἰΐοαμι, αὐ ἰτα ἀΐοαμη, νίτα Βα ρεὶ 
(ϑομπείαθι). 1 ἰοπηου] οτμἰ τε {πε 
νογὰ (ἢ ΕἸοΥ. Τὴ), ας πον ὈΕΙανα 1ἰ 
σϑηυΐηθ. ἔθη (Π5, ἡ ἀπά ἔννο οἴμοι Μϑ85, 
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Δ Ψ 5 4 κι Ἂ Ν Ν “-“ , Φ ͵ 

καὶ ὅσοι ἀληθινώτεροι ἦσαν. μάθημα δὲ πρὸς τοιοῦτόν τι ἀγαθόν, 

᾿Ακριβέστατα, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

ἘΟΤΕΣ 
, 72 ἥν Μ “Ὁ “ ὡΝ , ,ὔ ,’ 

δαιμόνιε Γλαύκων, τί ἂν εἴη τοιοῦτον; αἵ τε γὰρ τέχναι βάναυσοί το 

“ “ (ἂν “ 

Β οἷον σὺ νῦν ζητεῖς, οὐδὲν ἦν ' ἐν αὐτῇ. 
“ . Ν “- 

ἀναμιμνήσκεις με' τῷ γὰρ ὄντι τοιοῦτον οὐδὲν εἶχεν. 

Πῶς “δ᾽ οὔ; καὶ μὴν τί ἔτ᾽ ἄλλο 

λείπεται μάθημα, μουσικῆς καὶ γυμναστικῆς καὶ τῶν τεχνῶν κεχω- 

[2 " 3 

που ἅπασαι ἔδοξαν εἶναι. 

ρισμένον; Φέρε, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ μηδὲν ἔτι ἐκτὸς τούτων ἔχομεν 

Ο λαβεῖν, τῶν ἐπὶ πάντα τεινόντων τι λάβωμεν. Τὸ ποῖον; ᾿ Οἷον 

τοῦτο τὸ κοινόν, ᾧ πᾶσαι προσχρῶνται τέχναι τε καὶ διάνοιαι τς 

ΤΠοῖον ; 
Ν κ᾿ 3 ᾽ Χ Ν 

Τὸ φαῦλον τοῦτο, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ ἕν τε καὶ τὰ δύο καὶ τὰ 

καὶ ἐπιστῆμαι, ὃ καὶ παντὶ ἐν πρώτοις ἀνάγκη μανθάνειν. 
3, 

Εφη. 
,ὔ 4 , Ν 3 Ν ᾽ ᾽7ὔ ᾿} ΄ Ν τρία διαγιγνώσκειν" λέγω δὲ αὐτὸ ἐν κεφαλαίῳ ἀριθμόν τε καὶ 

λογισμόν. ἢ οὐχ οὕτω περὶ τούτων ἔχει, ὡς πᾶσα τέχνη τε καὶ 
Ξ , 9 Ἷ » “Ὁ 7 ᾽ὔ μὴ ᾽΄ Μἷ ἐπιστήμη ἀναγκάζεται αὐτῶν μέτοχος γίγνεσθαι; Καὶ μάλα, ἔφη. 
Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἡ πολεμική; ἸΙ]ολλή, ἔφη, ἀνάγκη. 11αγ- 

Ὁ γέλοιον γοῦν, ἔφην, ἰ στρατηγὸν ᾿Αγαμέμνονα ἐν ταῖς τραγῳδίαις 
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12. κεχωρισμένον ΑΞΠ ; κεχωρισμένων ΑἸ. 

ἢ Εβεθῖα5 γαδῤ. Ἐν. ΧΙΝ 13. 3) 15 
ὉΠ51114}]6 ἴῃ Ροϊπέ οὗ β5εῆβε, δηᾶ 4]50 
Ῥεοδιιβε οἵ ἄττα. 

7 ἀληθινώτεροι: ποῖ -Ξ “τηοτα {τπθ᾽ θαΐ 
εἴγὰβ. οὐ {πε οἴμεῦ μαηᾶ," Τῆς οοπὶ- 
Ῥαγαίϊνε οὐἱυ ροϊηΐβ (ῃ6 οοηίταθδί ψ ἢ 
μυθώδεις : οἴ. Ἡ οπγοτ5 6 }1- Κηοννγῃ γυναι- 
κῶν θηλυτεράων. 

πρὸς τοιοῦτόν τι κτλ.: “τι56 [1] ΓΟΥ ἢν 
50 ΡΌΓΡΟΞΒΕ ἃ5 γοῖϊ ΠΟΥ γθατῖγο.᾿ ἀγαθόν 
σοθ5 ΨΙ πρός: οἵ. ψ] ἢ ΘΟ πείάοσ Χϑη. 
Ἰεηε. αν 6. το ἄρ᾽ οὖν τοὺς μὲν ἀγαθοὺς 
πρὸς τὰ δεινὰ καὶ ἐπικίνδυνα ὄντας ἀν- 
δρείους ἡγεῖ εἶναι, τοὺς δὲ κακοὺς δειλούς; 
ΤῊΣ νγογάβ οἷον.----ζἡτεῖς ἀγα εαυϊνα]θηΐ ἴῸ 
πρὸς οἷον----τεῖς 55. μάθημα ἀγαθὸν εἷναι: 
οἵ. ἐν πόλει ἣ Ξ- ἐν πόλει ἐν ἣ (520 Ὁ 71.), ἀπὰ 
((ου ζητεῖς ἢ ᾿ΠΠ ΠῚ ν 6} ΓΝ 4428. Τῆς 
Οχίοσγα εἀξίουβ οοηπθοῖ ἀγαθόν ν]Ί ἢ τοιοῦ- 
τον ἀῃα ποῖ ψι ἢ μάθημα, τείετηϊηρ οἷον σὺ 
νῦν ζητεῖς “ῬγοῦΔὈΙΪΥ ἰο μάθημα΄᾽---α ΠΙΡΉΪν 
ππηαίαγα] ᾿ηϊογργείαιίομ, θθοαιβα ἴ{ βερᾶ- 
γΤαίθ5. οἷον ἰγοῖὴ τοιοῦτον, αἀηΠἃ ἰξανθθ πρός 
ουΐ ἴῃ ἴῃς οο]4. ἄγον (γρ Π ἀῃα Εικε ἷι5 
1, ς.) ἴογ ἀγαθόν 15 ἀἢ οὈνίοι5. ὈκΓ νν ΠΟῪ 
ὙΠΉΘΟΘΘΘΑΥΥ “ΘΙ θη αίοη. ὙΠ6 ῥγθϑθηΐῖ 
Ῥάᾶββαρα 15 Ρ]αἴο᾽ 5 δι πογϊἰαἰνε βἰαϊθιηξηΐ 
οἱ ἴῃς τεϊαίίοη Ὀθίννεθη ἢΪ5 ἔνγο σασγίοϊα 
οὗ εὐποαίίοη. ὙΠα αἷπὶ οἵ (ῃς ἢγϑί ἴ5 
ΤΩΟΓΑ]γ, δηα 115 τρί πο Παδιςπαίίοη ; ἴῃ 

[Π6 βεοοῃά Κπονψίεαρε 15 αδἰίαϊηθα ὈῪ ἃ 
βοϊθηίῆς ἀ]5οἸρ]1η6. ΟἿ Π| 376 Ε,ΝῚ 502 
Ἑ, 7172. 

5228 το αἵτεκτλ. Οη τειι5εά ἀνα- 
κολούθως 566 11 373 Β 7. ““Οὐἱά «ἤάεϊο 
Θοογαΐθβ ἴῃ δηΐπιο παριοθεῖί, (Ἰαποοηΐς ἰη- 
ταγοΙ ρΙΘπβ νεῦρα ἀοοεπῖ : καὶ μὴν τί ἔτ᾽ 
ἄλλο λείπεται μάθημα" (ϑομπεῖάει). 

[1 ἔδοξαν. νὶ 495 Ὁ. 
522 15 διάνοιαι Ξοατοο]ν πΊθαπ5 {Πα 

τη ΘΠ (1 4] βοίθποθϑ μοῖρ, ἂς 7. απᾶ (Ὁ. 
βισσοβί, θὰ ΡΥ “πιοάεβ οὗ {πουρῃς": 
ΟΥΝΙ 511 Ὁ 2. Ρ]αΐο ἀοεβ ποῖ, 1 θεϊϊενε, 
156 {Π6 Ῥ]πγα] οὗ διάνοια ἴῃ 15 ῬΘΟΙΠ ΑΓ 
ἴδοῃηῖοα] 56η886, δηα ἴῃ ΔΠΥ͂ οᾶ56 510 ἃ 
ΤηΘΔηΪ Πρ 15 ἤΘΓὸ ππηϑιῖτα ]6. 

17 τὸ ἕν τε κτλ. Οἵ λατυς 818 α μήτε 
ἕν μήτε δύο μήτε τρία μήθ᾽ ὅλως ἄρτια καὶ 
περιττὰ δυνάμενος γιγνώσκειν, μηδὲ ἀριθ- 
μεῖν τὸ παράπαν εἰδώς ἀαηὰ [1 2171. 977 Ο. 

τι8 ἀριθμόν τε καὶ λογισμόν. ὅεε οἢ 
λογιστική τε καὶ ἀριθμητική 5:15 Α. 
522 Ὁ 22 ἐν ταῖς τραγῳδίαις κτλ. 

Ρ]αίο 5ρεδὶςβ 5 1 ἢ6 σὑγεῦβ θογδὰ ἰο ἄθαῖῃ 
Ὀγ Ῥαϊαπηθα 69᾽ ἀδιηπαῦ]α ᾿ἰογαίϊίοη. Ῥ]αγ5 
Οἢ {Π6 5] 6 οὶ οἵ Ῥαϊαπιθάδα ννοῦδ υυτϊ τς 6 ἢ 
ὈΥ 4}} ἴῃγϑε ἀγαπηαιϑίβ (566 [Π6 “ταρτηθηΐς 
οὗ Αδβομυ]β τδο ἢ, Θορἤῆοο ο5. 426 ἢ, 
Ετρι 65. 582 ἢ. Τιηθδοῦ), ἀπὰ τῆς ἰη- 
νεηςοη οὗὁἨ ΠυτηΡ6. οὐ 1ῃς ΠἰἸκα 5 ἀϑουιθοα 
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τοῦ ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [522Ὁ 

, ε ,, ᾿ ο Παλαμήδης ἑκάστοτε ἀποφαίνει. ἢ οὐκ ἐννενόηκας, ὅτε φησὶν 
Ν “ , - ἀριθμὸν εὑρὼν τάς τε τάξεις τῷ στρατοπέδῳ καταστῆσαι ἐν ᾿Ἰλίῳ 

καὶ ἐξαριθμῆσαι ναῦς τε καὶ τἄλλα πάντα, ὡς πρὸ τοῦ ἀναριθμή- 
των ὄντων καὶ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ὡς ἔοικεν, οὐδ᾽ ὅσους πόδας εἶχεν 

-“ Ν -» 

εἰδότος, εἴπερ ἀριθμεῖν μὴ ἠπίστατο; καίτοι ππτοῖόν τιν᾽ αὐτὸν οἴει 
Ν 5 ΜὙ , Ἄγ, Ὁ »᾿ Σ σα ρὰ"ν 3 τὶ 7 

στρατηγὸν εἶναι; "Ατοπόν τιν᾽, ἔφη, ἔγωγε, εἰ ἦν τοῦτ᾽ ἀληθές. 
3 3 ἥ " Ν κ ΨΙ1. ΛΔλλο τι οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μάθημα ἀναγκαῖον πολεμικῷ 
7 “κ 50: - ͵ 

ἀνδρὶ θήσομεν καὶ Χλογίξζεσθαί τε καὶ ἀριθμεῖν δύνασθαι; ἹἸΠάντων 
ε “ .᾿ ῬᾺ, 

γ᾽, ἔφη, μάλιστα, εἰ καὶ ὁτιοῦν μέλλει τάξεων ἐπαΐειν, μᾶλλον 

δ᾽ εἰ καὶ ἄνθρωπος ἔσεσθαι. ᾿Ἐννοεῖς οὖν, εἶπον, περὶ τοῦτο τὸ 
10 Ὁ Ε ΄ Τὸ - ὃ ΄ ἄαιον δ Ἃς ΄ μάθημα ὅπερ ἐγώ; Τὸ ποῖον; Κινδυνεύει τῶν πρὸς τὴν νοησιν 

1} , ΓΑ 5 -πτ ἴον “ θ δ᾽ ὐὃ δ, 5 »“ ἀϊγόντων φύσει εἶναι ὧν ζητοῦμεν, χρῆσθαι οὐδεὶς αὐτῷ 

ὀρθῶς, ἑχκτικῷ ὄντι παντάπασι πρὸς οὐσίαν. Πῶς, ἔφη, λέγεις ; 
4 ᾿ Ν ΄ὔ Μν δ᾽ 3 [4 ἐ . Ε Ν ὃ “- ὃ ἴω 

γὼ πειράσομαι, ἣν ὃ ἔγω, τὸ γ ἐμοὶ δοκοῦν δηλῶσαι. 

ἴο Πἴπλ ὈΥ ΔΘβοῃ. 1.6. ΘΟΡΙ.. 27. 370 ἀπά 
ΕἘπι. 1.ο. ΑΘβογ 5 4150 οῖναϑ Ῥγομηθίῃθιιθ 
1Πη6 ογβᾶϊ οὔ {ΠῸ ἀϊβοονειν (2. Κ΄. 450 ἴ.). 

27 καίτοι κτλ. ἧὙΝΈ]1, νῃαὶ αἶγα 
ἐπῖηῖς οὗ Αραιηθηηηοη ἴῸΥ ἃ σβθῆεταὶ πον δ᾽ 
καίτοι (111. “ἀπά γεῖ᾽ 56. 1 [15 νγὰβ {{π6) 15 
οἴϊθη {Ππ8 πἰϑϑα ἴο 1τηἰτοάτϊοα ἃ “πθρίοη. 
ἐσαμη ααδάδηι ἱΠα]σπαί!οπ θ᾽ (1641 ΟΥ̓́, 85 
Ποτα, [ει ση 64) ; ΟΥ ΘΧΑΠΊΡ]65 5εῈ Καρ]οΓ αἱ 
2αγέ, τοι αῤ. ί. Ρ. τ8. ποῖόν τινα 15 ἀοτγὶ- 
5'ν6, 8ἃ5 ποῖος ΘΟῃ ΒΔ ΠΓ]Υ 15: 566 ΟἿ 1330 Α. 
ΤΠ). «πᾶ ΜΝ.᾿5 ἰγαπϑίδίίοη “ὑεῖ ψῇῃδαΐ ἄο 
γοῦι {Π]ηἰς οὗ Αρδιηθηηοη 85 ἃ σϑποΥα] Ρ᾽ἢ 
Τηΐβ565 {Π6 ἦθος οἵ [ῃς οΥἹσΊΠ4], ὑνΒΙΟῊ 15 
ΠΟΥΓΘΟΙΥ τεργοάμποθα ὈΥ ΘΟΠηΘΙοΥ δηα 
Τονείι. 

522Ὲ 530 καὶ λογίζεσθαί τε κτὰ. καί 
ἐαἶθο,᾽ Ὀδοδιιβ6 “οἴ δ] Ύ1} ΓΟΥῸ ΠῚ οἵ δύ! [ἢ- 
ποθ Ιο65 ῬΟυ ΠῚ ἱΠΊρευδίουθ Π 6558 ἀθοοῖ ἢ 
(ΞΘ. πει θυ). ΟἿ, νι δοό α. Ὅπε ννοτγά ἰ5 
ομ τε Ὀγ Πὶ φ Ξὶ ἀπά βοιὴβ οἴπει Μ88. 
καί ΥγΔΥ͂ οἵ σου8ε ΡῈ βρυτίοιιβ, δας 11 νγὰϑ 
ποί ΠΠ|κ Ὶγ το παν Ρεβη δαάδβα ὈῪ ἃ 5ουῖθ6, 
ἀηα [πΠ6 Ῥαΐαπος οἵ Μ8 δνίάθποα 5 ἴῃ 15 
ἴανοισ. Ὑπὸ οἴπεὺ ναταηΐβ (ἢ δηᾶ ἢ τό 
πα μᾶλλον ἢ ἴῃ ΡΪαςα οἵ καί) ἀγα οουτιρ- 
τἰοπ5 ἄπα ἴο {ΠῸ εὐγόπθοιιβ ἰά6α {Παΐ ἄλλο 
τι 15. “ΔΗΥ͂ Οἴ ΠΟΙ ̓  δΔηα ποῖ “Ποπηβ. 

31 μᾶλλον δὲ κτὰ. μᾶλλον δέ 15 “ νε] 
Ῥοίϊι5,᾽ ἃ5. τἰ518]. ἄνθρωπος ΞΞ “ Πυϊηδῃ 
Ὀεϊηρ,᾿ ποῖ “δηγίῃίηρ οὗ ἃ τδῃ ᾿ (1). ἀπά 
Ψ.), νν ΒΙΟἢ βιιρσεϑβίβ ἀῃ Θη(ΙΧΘΙῪ νγοηρ 468. 
ὟΝ 6 πηδᾶν οοιηραῖα {ΠῸ 1 διἰη 586 οὐ λἄογηο, 
ἴοτ ΘχαπΊρ]6 ἴῃ Οἷς. σα ( 2εἴγι:. 1111. 5. “5εα 
στὰ γΘη6115, νἱγιση (6 Ραΐαθο, 51 54|]π|5ι] 
Ετηρεάοοϊεα Ἰθρουὶϑ : ἀθ))}1116221 πὴ. Ραῖα- 

ἀϑγὲρ 

Ῥο." Ἐοτ ΠΕ 56η56 οἵ. Ζατὺς 810 Ὁ, ὙΠ ΘΓα 
{πΠε6 ατεεῖκ Ἰρπούϑηςοθ οὗἉ δ Ππηθίῖο ΔΡΡΘΔΥ5 
ἴο ΡΙαίο οὐκ ἀνθρώπινον ἀλλὰ ὑηνῶν 
τινῶν εἶναι μᾶλλον θρεμμάτων. ΤῊΘ Κπον- 
Ἰεᾶσε οἵ ΠιΠΊΌΕΥ 15 ὁΠ6 οἵ [Π6 ομαγδοίευ- 
ἰδίϊῖς αἰ δγεησεβ Ὀείνγεεη τᾶ 8Δη4 {ΠῸ 
Ἰοννϑὺ δηΪΠη8]5 : 566 7272. 308 δῃᾷᾶ [2 2171. 
978 σ. 

523 Α 1 φύσει Ῥεϊοηρβ ἰο ἀγόντων 
(Θο με 46.) γαῖμα πῃ ἰο εἶναι (5314}}- 
Ῥαῖπὶ ἀπ ΟΕ 5), ἃ5. 15. οἰθδὺ [το ἴῃ 6 
ΔΗ ΓΙ Ποϑὶς χρῆσθαι δ᾽ οὐδεὶς αὐτῷ ὀρθῶς 
(εχ ρ]αἰηθα ἴῃ 525 6). 

τό γ᾽ ἐμοὶ δοκοῦν. (. 517 Β 71. 
ῬΙαΐο 15 οαγεία] ἴο εβομεν [Π6 ἀρρεδύαποβ 
οἵ ἀορπιδίϊβηι, Ἔνθὴ ὑΠΘΓα ἢἰ8 οοηνὶο- 
ἰἰοὴ5 ἀγα τηοβὲ ργοίοιηά. 

528 Ακ--524 ο 17] αἰεέϊγρτῖςλ (ταγε 
,ϑοογαἰ65) Φεζτυεθ71 ἔτυο εἴα5565 97 24»: Ζο71:, 
λον τυλίεζ οἰϊγιμίαίας ἐς 7γι{εἰεεξ, ἀγα 
ἔλοσο τυλίε αὐ τού. 170 {λέ γ7ογ»ι6 7 δείογι᾽ 
αἷῤ φελ σογιδο- ῥγεδογείαίζογιΣ ας α7ὲ 5εἴ7)- 
εογιἐγακϊείογγ. [77ὲ λαῦε ἦεγε, 7207 ἐχ- 
αγ1ίο, ἐΐγες ἥγιρεγς. «δἱρλέ ἐε]5 τις ἐλαΐ 
ἐπε ἔς ἃ ριρεγ. “δὸ 7α7 ἐλεγε 15 7220 εο71- 
ἐγακίεέζογε ἀγα] ἐΐ6 ἐγιίεἠσεΐ 1ς γ190ὲ γοισεί. 
διέ τέ ἐς οὐλογτυῖσο τυΐίζ οἵδ ανταὶ τρια - 
γ1ε5 5, ἐλίρζηοςς αμπαΐ ἐλέγγιοδς, αριαὶ ἐλ6 {ζε. 
76 2εγεεῤίζογε τυλίελ γεῤογίς ἐλαΐί “σπμελ- 
αηα- δεῖ ἃ ἐλέη" ἐς λαγα γ)'ἐφιόγίϊν ἐφ 
25 ἐλαΐ 1έ ἐς αἰδο σογί, απαὶ ἐλε σαϑέ, τὴ" 
(αἰ15 πιαίδηϊ5, 24» ὅς σαϊα 7 αἰ 2ε7- 
εὐφέξογις τυλίολ αφαὶ τυτέζ γεϊαΐζοε φψιεαζέϊες 
οΓ ἐλὶς ἀίρμα. 7’ σοῖς τασες ἐλε σομί τς 
2ε»γ)ίεχεί, αμα αῤῥέαϊς 1ο ἐΐε ἐγιέεεοξ 
ων ἀεί. 7716 ἐγιίοίἑοοί, ῥγουιῥίϊν γϑοῤοπά- 

529 
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διαιροῦμαι παρ᾽ ἐμαυτῷ ἀγωγά τε εἶναι οἵ λέγομεν καὶ μή, ξυν- 
ὯΕ Ν , ΄ὕ θ Ἄν τ "30 “ . δ , 

Ἑ Ὰ 5 ατὴς γενόμενος ξύμφαθι ἢ ἄπειπε, ἵνα καὶ τοῦτο σαφέστερον - 
»"᾿ 5 » φ ͵7 ἴδωμεν εἰ ἔστιν οἷον μαντεύομαι. Δείκνυ᾽, ἔφη. Δείκνυμι δή, 
φ9 ᾽ - Ν᾿ ᾿ς » -» 5 ΄ Ρ} “-“ Ι 

εἶπον, εἰ καθορᾷς, τὰ μὲν ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν οὐ παρακαλοῦντα 
Ἀ ᾿ 2 5 ΄ «- μ “ [ Ν “ 5 » ᾿ς 

Β τὴν νόησιν εἰς ἐπίσκεψιν, ὡς ἱκανῶς ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως κρινόμενα, 
Ν Ν ͵΄ , “ ᾽ὔ » 7 « -“ 

τὰ δὲ παντάπασι διακελευόμενα ἐκείνην ἐπισκέψασθαι, ὡς τῆς 
1 7ὔ Ε] Ἂ [ Χ ,ὔ 

αἰσθήσεως οὐδὲν ὑγιὲς ποιούσης. 

δῆλον ὅτι λέγεις καὶ τὰ ἐσκιωγραφημένα. 

ἸΠοῖα μήν, ἔφη, λέγεις ; ἔτυχες οὗ λέγω. 

Τὰ πόρρωθεν, ἔφη, φαινόμενα το 

Οὐ πάνυ, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

Τὰ μὲν οὐ παρακα- 
ἊΝ κ“ “- ὩΣ ΕῚ ΄, “ ἣν ΩΝ Ζ ᾿ ΕῚ 7ὔ Ι Ψ “ Ἂς 

Ο λοῦντα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅσα μὴ ἐκβαίνει εἰς ἐναντίαν ' αἴσθησιν ἅμα" τὰ 
᾿Ὶ , ““ 

δ᾽ ἐκβαίνοντα ὡς παρακαλοῦντα τίθημι, ἐπειδὰν ἡ αἴσθησις μηδὲν 

ἦγ, αῤῥγελεγιαῖς " ογεαζ᾽ αγια “" “»ια]1᾽ (707 
ἐχαηηίε) ας αἰζείϊπεξ ἀγα σεῤαγαίς 7707): 
ογ16 αγιοΐλε7,, τεγεζε {δε δεγῖσος, ὧν τυλίε 
ζἦεγν τυδγε 566721 ἱορείλεγ αγιαἱ 1722. “0711451072. 
7έὲ ἐς ἐδ ἐλαΐ τῦὸὰὸ αγὸ γε ἰσα ἐο αδὰ 
“ἤσλαξ 15 ἐλό ργεαΐϑ᾽ “ἤγλαέ 156 ἐδε 
σα 13 

529 Β6΄. [Ιπ [Π15 ββοίΐοῃ οὗ [6 3) Ζ- 
2τεἰΐς, ῬΙαἴῖο ἀβουῖθα5 ἴπ6 οὐἱσ᾽ παΐξίπσ' ἴτὰ- 
Ῥα]βε οὗ Πῖ5 ᾿πιθ!] θοῖπα] ἀἸ5 ΟΡ ]1η6 ἴο (Π6 
βΕπγι1 15 5 ΡΡ] 16 ὈΥ [Π6 56] οοπίγδαϊοίουν 
εν άεηοα οἵ βεηβε-ρειοερίίοθ. Οἡ {πὲ 
σοπποχίοῃ οὗ (Π15 ΡΥ ΠΟΙΡΙῈ ΨΊ] ΘΑΥΠΕΥ 
Οτεεὶς ΡΒ] ΟΘΟΡΠΥ 566 523 Ο 2:., ἃῃηα οἢ 
{πεῈ αἰπὶ ἀπα βοορε οἵ ΡΙαίοβ ἱπβοῖν οἵ 
ἘΝ ποδίοη 85 ἃ Πο]6 ΑΡρ. 11. 

8 ὡς ἱκανῶς κτλ. 15 ἴαἰζεη ὈΥ ζτοῃη 
(ΡΙ. 3: γ. Ῥ. 91) α5 ἐχοϊπάϊησ [ῃ6 ροβϑί ὈΠΠΥ 
οὗ 1ά6δ5 οὗ οοπογείε {πΠῖπηρβ. ϑθοῇ δὴ ἰπ- 
ἔξγθηοθ ἴθ πηνγατγαηίθα. ἱκανῶς, “446- 
4ααίεϊγ᾽ “βδιϊϑίδοίουγ᾽ (οἴ. Ε ῬΕ]ον), 4οα5 
ποῖ ᾿ΠΊΡΙΥ {παΐ βεηϑαίίοη οἂπ ἀρΡρΙ μεμα 
ἐυεγγέλέγι ἴΠαγε 15 ἴο πον ἀθουῦΐ 6.5. ἃ 
ἤπροῦ, Βαϊ πλϑσαὶν {Ππαΐ ἴῃ {πΠῸ σαβε οὗ ἃ 
ΠΏΡΟΥΙ εἴο., 56 η51016 Ρεγζοερίϊοη 15 δ5 ἃ 
τα] 6 411 {παΐ γγε ἀεπηδηα : νγχὲ ἀγα ποῖ ἴτη- 
Ῥε]]εα ἴο βυυηηοη νόησις ἴο Οὐγ αἰά. Ἐνεη 
ἴῃ6 ρΡεϑυσθρίίοη οἵ ἃ ἤηρθυ 722») ἀυγαῖκεη 
ἴῃς 1ηιε]]Πσεῆοθ, δηα ἴῃ ϑοἢ σαβθθ5. τ 6 
5881] Ὀ6 1ε« ἰο {ῃε Τἄφθα οἵ ἤηρου (523 Ὁ 721.). 

9 ὡς τῆς αἰσθήσεως κτλ. Οη αἰσθή- 
σεως 566 5223 Ο 21]. ποιούσης Πα5 ΠΘΘΗ 
ἀουθίεα Ὀγ Αϑί, ννῖο σοπ]θοίιτεβ νοούσης; 
“566 αἰσθήσεως ποι εβὶ νοεῖν ᾽᾿ (Θ΄. πο 4 ει). 
ΤῊ τρεῖς τηβαπβ “ρτγοάϊποςθς πὸ βοιπᾶ 
ΤΘΘα], “ὩἰοΠῖ5. ζΖινου ϑθῖρεβ ρίθρί ᾽ἢ 
(ϑοπηϑι θυ): τῃς Ῥγοάιϊιος οἵ βεηβαίίοη ἴ5, 
ἴῃ ΘΟἢ οα565, ὕπουλον ΟΥ νοσῶδες. ΕῸΥ 
οὐδὲν ὑγιές τηεῖΑΡΠοΥο 4}}γ τι864 ο,. Φλασώ, 
00 ΒΕ δῃᾷὰ (νι ϑομπεῖάθ) Ατ. γί. 

50, 355 (πρὸς ἀνδρὸς οὐδὲν ὑγιές ἐστ᾽ εἰρ- 
γασμένου). 

Ιο τὰ πόρρωθεν κτλ. τοΔα!]Υ Ξιρσοβί 
{Παπηβαῖναεβ ἴο ΕἸδισο, ἴου {παὺ σγεσα 
ΤΑΡΎΙΠΔΥ ΘΧΑΙΡ]65. οἵ ορίϊοαὶ ἀ δ] βίο ἴπ 
1ῃ6 ῬΙαίοηϊς 5. Πο0]: οἷ, (ογῦ. πόρρωθεν 
φαινόμενα) γοί. 356 ο, 7 ἠδαεί. 101 8, 
1τηἴτα Χ ὅο2 Ο ἢ, ἀπά (ίογ ἐσκιαγραφημένα) 
ΙΠ 365 6 3. 
528 13 αἴσθησιν. ϑ {1 Ε}ν ορθαῖς- 

ἴησ,, οἵ σοιτβθ, αἴσθησις ὈΥ ᾿5ε1Ὁ ἀο65 ποίΐ, 
Δηα σαπποΐ, ργαβθηΐ τι5 ΜΠ ἃ πα στηθηὶ οὗ 
ΔΥ ἰκπΠ64. [{ ΠΊΘΓΕΙΥ ΠιγΠ]5Π 65 ἃ ράσο] ΑΓ 
ΒΘ ηϑαίΊΟη, Ὑν Π]Οἢ 15 τευ ἴο οὐἵ τηθπίαϊ 
Ρἰοΐατα οὗ {πΠ6 οδ]εοΐβ ἴῃ αιδϑβείοη, πα {πὸ 
ΓΕΘ Πρ Ἰπαστηεπί 15 ποὶ αἴσθησις, Ὀὰξ 
δόξα, νν]οἢ 15, δοσογάϊηρ ἴο Ρ]αἴο, ἃ σοπὶ- 
Ὀἰπαίίοη οὗ μνήμη ἀῃα αἴσθησις (Ξε6 λ12. 
28 Β ἢ. νἱδ Βυγ 5 ποίθβ), Ἀπᾶ :ὴ 
Ῥοϊηΐ οἵ ἴδοί, {πΠ6 βογΐ οἵ σοπίγα οἴου 
ἡυπαρτηεηῖβ ν ΠΊοἢ ἄγ ΠΘΥῈ βουβά ἴο {Π6 
1Π1{14] δίβρ ἴῃ {Π6 ὑϑυοποϊορσίοαὶ Ῥργόσεββ, 
νἱ2. αἴσθησις (524 ΑἹ, μΠανε αἰτεδαν ἤθεη 
αἰιραῖθα ἴο δόξα ἴἰπ ν΄ 470 Β---479 Ε. 
Ὗ ε Πᾶνε δἰγϑαᾶγν βϑϑὴ {ῃαΐ Ρ]αίο {ῃσγουρῃ- 
ουξ {Π6 ννῃο]β οὗ {(Π15 ρατί οἵ τῆς Δεῤμόἠὶς 
ἰ5. ποῖ σαγθία! ἰο αἰβιΠρι5η Ὀεδίνγεθη 
αἰσθητόν (ΘΞ ΘΟ} }ν ὁρατόν) ἀηα δοξαστόν 
(ΝΊῚ 510 Α 71.); απάᾶ {π6 "βατὴηβ ἰθηάθπου 
5Πδνν5 56} αραΐϊπῃ ἤθτθ. Βιυΐ ἴῃ (ῃϊ5 
Ρατίὶ οἵ ἴπε ἀϊαϊορσιιθ, Ρ]αΐοβ ἀυριιπηθηΐ 
15. ΠῸ ψαΥ αἤεοιθεα ὈΥ ἢ15 ἱπηρογίεοϊ 
ΔΠΑΙγϑῖ5. οὗ (π6 Ῥϑυσῃοϊορίοαὶ ργοόσθϑα ἰη- 
νοϊνβα ἴῃ βίο ἃ Ἰπαρτηθηΐ 845 “ΤῊΪΒ ἰ5 ἃ 
ἤπρει.᾽ ὙΠῸ ταϊθναηΐϊ σοηβιἀθγαϊίοη ἰ5 
[παῖ ἴῃ ϑο ἢ οαβθ5 {Π6 πίε! ]δοῖ ἰ5 ποῖ, ἃ5 
ἃ τι]6, ἀτουβεα, ἀπα {Π15 15 δα} }ν {τὰς 
ΠΟΙ ΠΟΥ ννα τορατά της Ἰάστηθηΐ 5. ἃ 
αοί οἵ αἴσθησις αἸοπα ΟΥ ἃ5 ἴπ6 Ἰοϊπί ρῥτο- 
««αοὶ οἵ αἴσθησις ἀπιὰ μνήμη. 



[1Ο ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5536 

τς μᾶλλον τοῦτο ἢ τὸ ἐναντίον δηλοῖ, εἴτ᾽ ἐγγύθεν προσπίπτουσα εἴτε 
᾽. φΦ  ἶ «Ὁ , , Μ Φ ᾿ -“ 

πόρρωθεν. ὧδε δὲ ἃ λέγω σαφέστερον εἴσει. οὗτοι, φαμέν, τρεῖς 
Ἂ .- ’ “ μ ΣΝ ’ Ν ἰς , 

ἂν εἶεν δάκτυλοι, ὅ τε σμικρότατος καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ μέσος. 
͵7ὔ ΕῚ « Ψ ΄, - - 

Πάνυ γ᾽, ἔφη. “Ὡς ἐγγύθεν τοίνυν ὁρωμένους λέγοντός μου διανοοῦ. 
5 ᾽, Ν 5 γον "ὃ 7 Ν -“ ΣᾺ Ν 

ἀλλά μοι περὶ αὐτῶν τόδε σκόπει. Τὸ ποῖον; Δάκτυλος μὲν 
δὲν τ δι ΄ ε ΄ “ Ι Ν ᾿ 5 Χ ΄ Φ ΠΣ, 

20 αὐτῶν φαίνεται ὁμοίως ἕκαστος, ' καὶ ταὐτῃ γε οὐδὲν διαφέρει, ἐάν Ὁ 
ς - 3 

τε ἐν μέσῳ ὁρᾶται ἐάν τ᾽ ἐν ἐσχάτῳ, ἐάν τε λευκὸς ἐάν τε μέλας, 
, ΄ “ ε “ “ 

ἐάν τε παχὺς ἐάν τε λεπτός, καὶ πᾶν ὅ τι τοιοῦτον. ἐν πᾶσι γὰρ 
΄ ᾽ Ε] ΄, - “- ε Ν Ν 4 Ε ΄ 

τούτοις οὐκ ἀναγκάζεται τῶν πολλῶν ἡ ψυχὴ τὴν νόησιν ἐπερέσθαι, 
Ψ ἜΣΘ» δά ᾿ ὑὸὃ “ Ἂ, Εἰ Ἂν 3 ὧν 2 Ὥ 

τί ποτ᾽ ἔστι δάκτυλος" οὐδαμοῦ γὰρ ἡ ὄψις αὐτῇ ἅμα ἐσήμηνεν 
Ν ,ὔ 53 ΐ 

τὸν δάκτυλον τοὐναντίον ἢ δάκτυλον εἶναι. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. 
- ' ΄, ἣ , “- " 

Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, εἰκότως τό γε τοιοῦτον νοήσεως οὐκ ἂν παρα- 
Ἂς » Χ " , ὔ 

κλητικὸν οὐδ᾽ ' ἐγερτικὸν εἴη. Εἰκότως. Τί δὲ δή; τὸ μέγεθος Ἐ' 
9 “-“ Ν Ν δ Ἐν δῇ Ἂν . ““ ς Ὁ Ἧ ΘΝ 3 “- 

αὐτῶν καὶ τὴν σμικρότητα ἡ ὄψις ἦρα ἱκανῶς ὁρᾷ, καὶ οὐδὲν αὐτῇ 
, 5» ͵ Ν, 3 ““ -“ -} 5- 

διαφέρει ἐν μέσῳ τινὰ αὐτῶν κεῖσθαι ἢ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ; καὶ ὡσαύτως 
᾿ , : ἢ 

3. πάχος καὶ λεπτότητα ἢ μαλακότητα καὶ σκληρότητα ἡ ἁφή; καὶ 

15. εὔτ᾽ ἐγγύθεν κτλ. (11Κ6 ὡς ἐγγύθεν 
εἰς. Ῥε]ον) 15 βϑαϊά ἴο ργύθνυθηΐ βαρ ρΥα- 
Βδηβίοῃ, ἱπ νἱθνν οἵ ΟἸδιιοοβ τὰ πόρρωθεν 
εἰς. ἴῃ Β. 

16 ὧδε δὲ κτλ. ὙΠΟ Ὀαβί σου ΘΠ ΔΥΥ͂ 
οἡ ἴῃς [Ο]]οννῖπο Ἔχροβίτου 15 δ ἀαεώ. τοῦ 
Α ΠΕ, ἐβρεοῖα!ν 102 Β ἢ. : οἵ, α5ο 7 ἀεαεέ. 
154 0. ἼΠεβ8 Ραββασαϑ 5Πο 4 06 οαΥο ὉΠ] 
τεδά ἰπ σοππεχίοη ἢ {πΠ6 νίαν δηπῃ- 
εἰαιοα μεγθ. Πᾶνε ἐμ θανοιτγε ἴο ασρ]αΐῃ 
βοὴθ οἵ ἴῃ ψίᾶεν Ὀεαγίηρθ οἵ ΡΙαίο᾽β 
ῬΥΪποῖρ! 6 ἴῃ ἃ ρϑιηρη]εῖ οἡ ΟἸαββῖοαὶ Εάα- 
οαἰίοη ΡαΡΠ5Πηεα Ὀγ Πεϊρμίοῃ, ΒΕ6]] δῃά 
(ο. 1893: 566 αἰϑδο Αρρ. 11 δῃᾶ Νεί|ε- 
5810 Ζ7δίλογι. ΡΡ. 152 8. ΝΥε 5Βῃου]ᾶ θθδγ ἴῃ 
τηϊηα {παῖ [η6 δης {Π|6515 οἵ ἕν δηα πολλά 
νας [πὸ 2075 εἴ ογίρο οἵ ατγαεὶς ΡὨ]Π]ΟΞΟΡὮΥ, 
πα ταῦθ ἰμτοιρηοῦς 15. Θητγα ΠΙβίουυ. 
Τη ῬΙαϊο᾽5 {ἴτε {Π6 αιιδβίϊοῃ μαα Ὀθοομηα 
δουΐθ ἴῃ σοππθχίοη ραυοα]α ]Υ ἢ {π6 
ΡΙΟΌΙειη οὗ ρῥτεαϊοαίίοη, ἀπά ἴὲ ννὰβ ἴῃ 
{ὐγίηρ ἴο βοῖνε [Πϊ5. βρεοΐδὶ ἴογτη οἵ {18 
ΔητΙποιαΥ ὑπαὶ Ρ]αΐο ἀενίβεα ἢΪ5 ἴΠθουν οἵ 
1άθας. Νοιίμίηρ οοὐἹά Ὀ6 τόσα Παίμγα] 
οὐ πὲ ἴδῃ {πὲ ΗΪ5 ΡΒΙ]ΟβορμοΥ-Κἰηρ5 
5Που]4 τεοεῖνε {πεῖν Πγϑι βοϊθητῖῆο ἱπρα]88 
{τοπὶ ἴῃς ῬγοΌ θὰ ΠΪοἢ Πα ρΡτονεά 50 
στοαῖ δῇ ἰπι6]]οίπια] βεϊτη] 5 ἴῃ [Π6 Ῥᾶϑῖ, 
ἈΠᾺ της Πα αἶδο 164 Ρ]αΐο Ὠϊπη5ε] ἴο 
[86 σοὰὶ ψ Ποῦ μΒῈ ψου]ὰ ἤᾶνα ἢΪ5 
συατάϊαῃθ. αὐτῖνθ, ἴΠ86 οοπίομηρ]αἰίοη. οἵ 
της 1ᾶξςα, 

5238 Ὁ 20 ἐάντε ἐν μέσῳ κτλ.: 
1.4. ἐάν τε ἐν μέσῳ ἢ ὁ ὁρώμενος κτλ. 
ΤῊϊΒ. 15 βα]4. ὑνἱτἢ ταΐεγεποα ἴο 
{Πεἰγ 51Ζα : οἷ. Ε θεῖον απᾶ ψλαεά. 
102 Β, 6, ΨΠΏοτα [Π6 αἰΠου]ν 15 
ἐχραἰπεα Ὀγ {Π6 {ἤδοῦν οἵ [46845. 
ΤΠ ὁ 15 οί στεαί ἀπα 51η8]], 
στεαΐ σε]δίϊνε!υ ἴο 4, 51π8}] γ6]8- 
Ὥνεὶν ἴο ς. ΘΙΠΉΠΔΙΥ σ]ἢ (Π6 οἰΠΕΥ 
ΗΓ ΠΟΠΪ65. ΤΠ δ ἀλῥόιεις ἀἸ5ΤΉ15565 ΘῈ 0 ἢ 
Ῥι.22165 85 τὰ δεδημευμένα τῶν θαυμαστῶν 
περὶ τὸ ὃν καὶ πολλά (τ4 Ὁ)---ὴ Ἰπα]σαίϊοι 
ῬΕΙΠαρ5. οἵ 1πΠ6 Ρυ]ουν ἴῃ ἀδίς οἵ 1ῃ68 
“Μεῤτοίόδιε (οἴ. ΝῚ 505 Ο 22. 4Δη4 [ΔοΚβοῦ ἴῃ 
πε  ΡΡ. 2065 1): 

23 ἀναγκάζεται 15 5614 οἵὁ {Π6 “Τῦταησ 
πδοὴ Νδηγμεῖ᾽ : οἷ, 524 6, Εν, 525 Ὁ δπῃκὶ 
518 Ε ἢ. Ιι ἰ5 ποῖ {ῃ6 “παίιγε᾽ οὗ 501} 
ἴο δοαυΐθβος ἴῃ ἴα]βεΠοο : ἴου τῆδῃ 15 ἢ 
οὐράνιον φυτόν, οὐκ ἔγγειον (1 4.43.8 71.). 

τῶν πολλῶν. ϑοῃηε εχοθρίϊοπαὶ παΐπγαβ, 
ΨηῸ δῖ6 επάοννεα νυν ΔΠ ἸΠΟΟΠΊΠΠΟΙ 
5Πατα οὐ ποῦ] συγ] οβιίγ, τᾶν Ππα 1η- 
[6] οἴ] βεϊηλα]8 ανθη ἴῃ Ρδγοθρίϊοηβ 
ΘΟ. δἃ5 ἴπ656: οἷ. 523 Β 722. Αϑβδί, ψῈο 
Τσθοα {πΠ6 ροϊηίΐ, νναπίθα ἴο ἜἼχοῖβα {Πε 
Ῥῆταθθ. Ἡδγνεγάθη βου] Β] Υ ΡΙΌΡΟΞΕΒ 
-«-- μὰ τὸν ᾿Απόλλω. 

24. οὐδαμοῦ : “αἴ πο 5ίασε᾽ νἱΖ. ἴῃ 1Π6 
ῬΥοΠοΙορσίοαὶ ργοοαββ, ποῖ Ἔχϑοῖ]ν “πανογ᾽ 
(45 ]ονεῖῖ, Ὁ. δὰ Ν.. εἰς.). 

αόςε 



524 Β] ΠΘΛΙΤΕΙΑΟ Ζ ΤῊ 

“ Ν “ “ 

αἱ ἄλλαι αἰσθήσεις ἄρ᾽ οὐκ ἐνδεῶς τὰ τοιαῦτα δηλοῦσιν; ἢ ὧδε 

524 ῖ ἑκά ὑτῶν'" πρῶτον | μὲν ἡ ἐπὶ τῷ σκληρῷ τεταγμέ ποιεῖ ἑκάστη αὐτῶν" πρῶτον ] μὲν ἡ Ἥρᾳ γμένη 
Μ ᾽ ΄ ΝΝ 5 ἊΝ ο [ο ΄ὔ Ν 

αἴσθησις ἠνάγκασται καὶ ἐπὶ τῷ μαλακῷ τετάχθαι, καὶ παραγ- 
͵,: “-“ δὰ Ὁ. » Ν , Ν ᾿ Ε] , 

γέλλει τῇ ψυχῇ ὡς ταὐτὸν σκληρὸν τε καὶ μαλακὸν αἰσθανομένη ; 
[τ Μ » “ ΞΝ δ 9 ΄ 3 “- ΕῚ - ͵ ΓῚ 

Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀναγκαῖον ἐν τοῖς τοιούτοις αὖ 
-» Ν 

τὴν ψυχὴν ἀπορεῖν, τί ποτε σημαίνει αὕτη ἡ αἴσθησις τὸ σκληρόν, 
Ν Ν “ Α - 

εἴπερ τὸ αὐτὸ καὶ μαλακὸν λέγει, καὶ ἡ τοῦ κούφου καὶ ἡ τοῦ 
, γα τὶ δ ᾿ 7, Ω ͵ ᾿ ξ Ἄν τ, ΠῚ 

βαρέος, τί τὸ κοῦφον καὶ βαρύ, εἰ τό τε βαρὺ κοῦφον καὶ τὸ κοῦφον 
᾿ , Ι Κ Ν , ΕΒ Φ ’ὔ » - ἊΣ ε 

βαρὺ σημαίνει ; αἱ γάρ, ἔφη, αὗταί γε ἄτοποι τῇ ψυχῇ αἱ 
. ἴω Ν 5 7 , 1 , Ψ 53 ᾿] ᾿] ,, » 

ἑρμηνεῖαι καὶ ἐπισκέψεως δεόμεναι. Εἰκότως ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐν 
τοῖς τοιούτοις πρῶτον μὲν πειρᾶται λογισμόν τε καὶ νόησιν ψυχὴ 

παρακαλοῦσα ἐπισκοπεῖν, εἴτε ἕν εἴτε δύο ἐστὶν ἕκαστα τῶν εἰσαγ- 

γελλομένων. ἸΙῶς δ᾽ οὔ; 

524 Α 2 παραγγέλλει κτλ. : “Ἰπεϊτηδΐε5 
ἴο {πε οὶ] {παΐ τη βᾶπια {Πῖπρ ῖ5 θοίἢ 
Πατὰ δηᾶ οι ἤθη ᾿ξ Ρογοεῖνεβ 'ὑ ἴο θῈ 
50. ΝΊ παραγγέλλει (ΠΕ Εα 655]0 511.5- 
Ῥεοϊεά ὈῪ ϑίθρῃδηιβ) οἵ. 777ι. 70 Β τοῦ 
λόγου παραγγείλαντος ὡς τις ἄδικος 
περὶ αὐτὰ γίγνεται πρᾶξις. ΤΠΕ ἘΠΡΊΙΒΕ 
{γαπϑἰαΐουβ, ἱοσεῖμευ νἱἢ ΘΟΠποιάθσ, ἀρ- 
ῬΘδΥ ἴο ἴαἸκε ὡς ψΨ»]Π αἰσθανομένη (“ [Πδὲ 1{ 
(ε6]5 {Π6 βατηδ {πίηρ ἴο ᾿ς θοίἢ Παγὰ δηά 
5) Ὁ. απᾷ Ψ.). Βαΐ βοῇ ἃ σοπβίγαοιοη 
15 ἀπο] (οἴ. Κ ποῦ 67. 67. 1 Ρ. 652) 
Δηᾶὰ {Π6 τηθδηΐϊηρ 5ΟΔΥΟΘΙΥ 5δ[ἸβίδοίοΥΥ. 
Τί 5ῃουϊά Ὀε τε πηθμ θογ αὶ {Παΐ του ἢ 4065 
ποῖ αἰνγαγβ γεροτΐὶ ἴΠπαΐ δὴ οὈ]εοΐ 15 Ροίῃ 
Πατὰ απᾶ βοΐϊ, ᾿ναῖ ΟὨΪΥ ἤδη 1 [Ἐ6]5 [Π6 
ΟὈ͵εοῖ ματὰ ἴῃ ταϊαϊίοη ἴο οπα [Πϊηρ δηά 
βοίζ 1π τοϊαϊΐοη ἴο ἀποίμου, ἀπα 5] Π.1]αΥ]ν 
ἴῃ Οἴου οαβθ5. ὍΠ|5 ᾿πὩ] ΓΟ ἢ 15 6χ- 
Ῥτεβθεαᾶ ὈΥ αἰσθανομένη (45 ν}6}1 ἃ5 ὈΥ ἐν 
τοῖς τοιούτοις), Πα ΕΧΡΙΔΙΠ5 115 Ἔτη ΡΠ δίϊα 
Ῥοβίτοη. [πᾶνε βοπιδιῖπιε5 Πποιρῃΐ {πᾶὶ 
-« οὕτως -- Ξῃουϊά ὈῈ αἀάεα αἴϊεν αἰσθανο- 
μένη, πὶ [Π6 οὈ͵εοῖ σα ὈῈ ΞΡ Ρ]164 τοῖα 
ὡς---μ᾿μαλακόν. Ῥταπὶ! πηᾶοτοίαηας (ῃς 
σοῃδίσυοίίοη ἴῃ βοιπαννῃαΐ {Π6 58 Π1|6 γᾺῪ 
451 ἀο. 

5 ἀπορεῖν. ὙΤὴε ψογά 15 ϑοογαίϊο : 
566 ΟἹ 515 Ὁ. [{ ἴθ ψνουίῃγυ οἵ ποίεε {παῖ 
ΡῬΙαΐο, {κῈὲ ϑοοζαΐίθϑβ,Θ τῇαῖκθθ ᾿πιθ]]βοῖμα] 
ἀπορία ἴῃς θερὶπηΐϊηρσ οἵ Ἐδασαίίοη. 8566 
Ἄρρ. 1|. 

αὕτη ἡ αἴσθησις τηδαπηβ “[Π15 ῥτεὃ- 
56 ηΐ 5εηβαίίοη,, ἢοΐ {Π6 56 η86 οἵ τους ἴῃ 
ΘΈΠΘΙΆ], ἃ Πα 51 1] ]Ὺ ὙΠ ἡ τοῦ κούφου 
κτὰλ., νοὶ 1. ἀπὰ (Οὐ. ἜὐγοΠΘΟΌΒΙΥ ἀπά οῖ- 
βίδπα 85 ἃ βρβϑοῖδὶ σφε, ἈρῬασε μον “(Π6 
βατὴθ ὙΠ] Οἢ το θη ΡὨΙ]ΟΒΟΡΠοΥ5 ο8}} (Π 68 

“- Ν ’ὔ Ἷ 

Οὐκοῦν ἐὰν δύο φαίνηται, ἕτερόν τε καὶ 

56η56 οὗ τεβἰβίαηοθ. Βα ΡΙαΐο πον ῆοτα 
ΤΕΟΟρΡΉΪ565 ΔΠΥ͂ 5ΒῈΟἢ 56 η56, δηα 1[ ΠΕ αϊά, 
ΠῈ νου] ο41}} 1 ἡ τοῦ κούφου καὶ βαρέος, 
ΔΑ ποῖ ἡ τοῦ κούφου καὶ ἡ τοῦ βαρέος. 
ἼΤΠΗῈ ΡῬάγα]]εὶ ἴῃ τί ποτε σημαίνει---λέγει 
5ῃδνν5 ἰῃαὶ Ρ]αΐο τηθαηβ: “ψ»ηαΐ ἄο ἰἢε 
Ξϑηβαίίοῃ οἵ Πρμς ἀπα [ΠῸ βθηβαίίοη οὗ 
ΠΕΑΥΥ τηθδῃ ὈΥ ᾿ἰσῃς ἀπ Πθανυ, ᾿ξ {πεν 
ἱπάϊοαΐθ, (6 οπα ἴπαΐ {πῸὸ ἤδᾶνν 15 ᾿Ιρἢϊ 
Δα [Π6 οἴδιου (Παΐ {πε Τίσι 15 πϑανν ῥ᾽ 
ΤΠΕ Ἰαϑέ οἰαιβε σοηϊδίηβ 8 εἱεραηΐ ἽΠἶα5- 
τὴ5. ϑοῃπεῖου ππάεγϑίαπβ αὕτη ἡ αἵ- 
σθησις 45 ἡ αἴσθησις τοῦ σκληροῦ, Ὀαπΐ τὲ 15 
Ῥειίθν ἴα κθη δ5 ἀεἰοῖὶο : οἵ. 5106 Β, 523 6. 
ΟἸΠοσνσίβα ἰδ νίενν ἀρυθεβ νν 1 μη 6. 
524 8 8 ἄτοποι. Πεινετάθηβ ἄπο- 

ροι 5 πῃ εἰερδηΐ οοπ)θοΐαγα, ἴῃ νῖεν οἵ 
ἀπορεῖν ἴῃ ΔΑ ἀπὰ 524 Ε ; θαΐ {Π6 ἰεχὶ 15 
τῆοτα ἔογο 16. 

9 ἑρμηνεῖαι -- “φογητητΠηἸοα Ιοη5,᾽ ποῖ 
“ἸητοΥρυθίδι!οηβ,᾿ ἃ5 1). δηᾶ Ψ'. {ταπβ]αίθ. 
αἴσθησις 15 4511 νγεῖα [ης ἑρμηνεὺς καὶ ἄγ- 
γελος ((γαΐ. 4ο7 Ε) Ὀεῦννεεη ἰῃς οδ]εοῖ οὗ 
[Π6 Ῥογοθρίίοη δηα ἴΠ8 508]: οἵ. παραγ- 
γέλλει 1 Α. 

Ιο λογισμόν. 86: οῃ λογιστικῷ 525 Β. 
12 οὐκοῦν ἐὰν κτὰ. ὙΠι5: Ρεῖσερ- 

(ἴοη τορουίβ “ΤῊ5 Πηρογ᾽ (1δΐ 5 580) “15 
Ὀ]σ-ἀπα-1 1116. ὙΠογειροη [Π6 οὶ] 15 
ΡυΖ2]εα (ἀπορεῖ), αηα 68}15 ἴῃ νόησις. 1 
Ῥὶρ-ἀη4-Π 6 ἀρροαᾶῦ (νῖζΖ. ἴἰο νόησι5) 
ποῖ οπθ Ὀπὶ ἔννο, [θη θαοῇ οἵ {Πθ πὴ ἀρ- 
ΡΘαῖβ ἀϊσξιίϊηος ἤοπὶ [Π6 οἴπού, απα ομδ: 
οἷν 476 Α απὰ 2 αγ,:. 143 Ὁ. “Δοοοτή- 
Ἰηρ]γ--ἰΓ βαο ἀρρεαῖβ οπθ, δῃὰ "οι ἢ 
του φίμου ἱννο---νόησις, σΟΠΟΟΘΙνΙηρ 85. ἴὶ 
ἄοοβ οἵ ἴννο (τά γε δύο). νν"1}}} οοποοῖνε οἵ 
{πεπὶ 5 βεραγαῖε ; ἴοσ οἰ ποῦν δα τ ννου]ὰ 
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ὰ ͵ ὰ ὃν ἑκάτερον φαίνεται; Ναί. Ἐδ ἄρα ὃν ἑκάτερον, ἀμφότερα δὲ 
, ἐξ 

δύο, τά γε δύο κεχωρισμένα νοήσει" οὐ γὰρ ἂν ἀχώριστά γε δύο 

τς ἐνόει, ! ἀλλ᾽ ἕν. ᾿Ορθώς. 
, - 3 Ε ΄, Ε Ἂ; ΄ Ὧν ΄ὔ 

φαμέν, ἀλλ᾽ οὐ κεχωρισμένον, ὡλλὼ συγκεχύμενον τι. ἢ γάρ; Ναί. 
,ὔ 3 ͵ 

Διὰ δὲ τὴν τούτου σαφήνειαν μέγα αὖ καὶ σμικρὸν ἡ νόησις ἠναγ- 
Ἁ 3 - 3 , ᾽ Ν , 3 Ψ, Ἃ 5 Ἃ 

κάσθη ἰδεῖν, οὐ συγκεχυμένα, ἀλλὰ διωρισμένα, τοὐνωντίον ἢ κείνη. 

Μέγα μὴν καὶ ὄψις καὶ σμικρὸν ἑώρα, 

“, ΄- “ », “ κ᾿ 

᾿Αληθῆ. Οὐκοῦν ἐντεῦθέν ποθεν πρῶτον ἐπέρχεται ἐρέσθαι ἡμῖν, 
3. 5», Ν Ψ. Ν Ν , ν 

5ο τί οὖν ποτ᾽ ἔστι τὸ μέγα αὖ καὶ τὸ σμικρόν; Ἰ]αντάπασι μὲν οὗν. 
[τ Ἀ Ν Ν Λ Ν ᾿] ξ. 5 , 

Καὶ οὕτω δὴ τὸ μὲν νοητόν, τὸ δ᾽ ὁρατόν ἐκαλέσαμεν. ᾿ ᾽Ορθότατ᾽, Ὁ 
Ε ἐφη. ν 

ἴω Ν ΄ 

ΨΝΙΠΙ. Ταῦτα τοίνυν καὶ ἄρτι ἐπεχείρουν λέγειν, ὡς τὰ μὲν 
Ἂν “- ὃ ’ὔ, 3. Τὰ Ἂν δὲ Ε « ᾿ ᾽ Ἁ » 

παρακλητικὰ τῆς διανοίας ἐστί, τὰ δὲ οὔ, ἃ μὲν εἰς τὴν αἴσθησιν 
- , - «ς , [ 

25 ἅμα τοῖς ἐναντίοις ἑαυτοῖς ἐμπίπτει, παρακλητικὰ ὁριζόμενος, ὅσα 
Ν Ἃ :} ο Ν “ ἊἍ Ψ ΄ Ε », 

δὲ μή, οὐκ ἐγερτικὰ τῆς νοήσεως. Μανθάνω τοίνυν ἤδη, ἔφη, καὶ 

δοκεῖ μοι οὕτω. Τί οὖν; ἀριθμός τε καὶ τὸ ἕν ποτέρων δοκεῖ 
Ὁ " 3 :) - Ὁ 

εἶναι; Οὐ ξυννοῶ, ἔφη. ᾿Αλλ᾽ ἐκ τῶν προειρημένων, ἔφην, ἀνα- 
λο (ζ. ᾿ Χ Ν ε Ὁ ἜΡΟΝ θ᾽ ἐς ΣΟ ξαι Ἂ ἴλλ Ν 

γίζου. εἰ μὲν γὰρ ἱκανῶς αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ορᾶται ἢ ἄλλῃ τινὶ 
2 ΄ Ψ ᾿ ΟΝ Δ (τῷ 3 ΕΝ ς Χ » ςἘΞΚῚ δ Βυχυ δ 

9 αἰσθήσει λαμβάνεται ἱ τὸ ἕν, οὐκ ἂν ὁλκὸν εἴη ἐπὶ τὴν οὐσίαν, ἘΞ 

27. ποτέρων Α"Π: πότερον ΑἹ. 

Βανε οοποεϊνεᾶ, ποΐ οἵ ἔννο, ὑὰξ οἵ οπα.ὄ 
ῬΙαίο᾽5 οὐ]δβοί 15 ἰο πιαϊκα ουἱ {ηδἱ νόησις, 
ἴῃ ΟΥ̓ΕΥΓ ἴο οἶδα ὉρΡ {πε συγκεχυμένον τι 
οὗ ξεηϑαίΐοῃ (διὰ τὴν τούτου σαφήνειαν) 15 
ΘοΙΏΡΕ 64 ἴο νΐίενν βεηβαί!οηβ μέγα-καὶϊ- 
σμικρόν (ἴοΥ Εχδμ!ρ]6) σεῤαγαΐεγ, 1.6. ἃ5 τὸ 
μέγα απῃᾷ τὸ σμικρόν. ὙΠ 656 ΔηΓΠΟΙΏ165 
ΠΟΠΒΘΟΙΙΘΠΙΙΥ͂ ΙΌΓΟΘ τ15 ἴο 5]ς " ὕΥ Παΐ 15 {πε 
στοαί “Βαϊ 15 [ῃε 5614} δ᾽ εἰς. ; δῃᾷὰ 
Ἶπ5ὲ πεογείη. σομβιβίβ {Π6]Γ ΡευΪΘΟΡΊΟ. ΟΥ̓ 
εὐποαίϊνα να]ιθ, ἴου ἴο σοι απ εβίϊοηβ {Π6 
[ΠΘΟΥΥ οἵ Ιἄδβαϑ δἴοπε {πγηΐβη 85. Δῃ δ46- 
απαίε ἀπ ἢπα] δηβννευ (Ζλαεά. 90 8 ἢ.). 
κεχωρισμένα νοήσει ῬΘΕΥΠΑΡΒΞΞ “816 βεραγαΐε 
ἴο νόησις," θὰᾳΐ {π6 οΥἀϊπαΥΥ νίαν, ν᾽ ΠΙΟἢ 
πἀηποτϑίδηας νόησις ἃ5 5Ὀ]6οΐ ἴο νοήσει, 15 
Ῥείίου. [{πηᾶὺ Πᾶνα Ῥθεη [Πϊ5 ραβϑᾶβαε οἵ 
1π6 Δεῤκτιδ[ίς, οΥ Φλαφά. οό Ε [{., οὐ Ὀοιἢ 
ψΠΪΟἢ ἱπϑρί γε (Π6 1ἴη6 οἱ ΤΠεορουηραβ τὰ 
δὲ δύο μόλις (5ϊς) ἕν ἐστιν, ὥς φησιν Πλάτων 
(Ό. 1..ὄ τπ| 26). 

524 σ 15 καὶ ὄψις: “5ἰριι αἱβο᾽ 
50. ἃ5 Ψ0 61] ἃ5 νόησις. 

17 ἠναγκάσθη. ὅ66 523 Ὁ 2. 
524 ο---526 σοσό Λίοιυ εογ15 7167) ---- ἴθ 

τυλίελ ὁ. ἐλόδε εἰασδες αἷο γειεηεδγ αηα 

«γι᾿ δείογι» Ομ ῥεγεοῤίϊογι ογ “ογ16᾽ ἐξ 

σε  εορἐγααϊοίονν ; 707 αϑλ}ν τεγεῖέ τολίσλ τοὸ 

566, τοῦ 566 ὄοέλ ας 0716 αγτα] 5 171:7171716 171. 2224771- 
Ὅεγ. 7115 5 αἶδο ἐγτ οὔ γ:1ι»106γ7, φφρεγα ζγ, 
οἵγε 12 ἐς ἐγώς 97 “ογ16. 7014 σεΐθγιες οὗ 
γιεγιε7 ἐς ἐλέγεζογε ἃ σζίαδίε σέμν᾽ 011 
εὐαμεαίζίοαί ας τοδί ἂς ογε τε] έαγ 2472 
φ,γοιγιαῖς, γουϊαεα 1: ἐς ῥηγαιεαῖ 171 σελ α 
τὐαᾶν ας ἴο ἰδαα 116 σοιεἶ γγοῦς υτεϊόίο ἰο ἐλέ 
ἐγιυϊείδίς γιτεγιεγς ο7 γε τριαΐλοηιαΐζες. 
ἤε γιαν αααὶ ἐλαΐ αγτληεοέϊσαϊ ομαἶζες 476 
αὐ ϑχεοίζογιξ ἱεσέ ο7 ρεγιεγα εαῤαείέν, α φοοα 
ἐγ εἰ θείμας αἰδοείῥἐήγι6, αγιαἷ αἰ) ειέέ. 

524 υ ἢ. Οπ ΡΙαΐοϊβ ἰτεαίμηβεηΐ οὗ 
ἀριθμητική---ἶ.6, [ῃ6. ϑοίεποε οὗ ΝιΊΌΕΥ, 
ποῖ Αὐτπηθεῖς ἴῃ (6 πιοάθυη βεπη58 οὗ 
1η6 ννογᾶ : 5886 Οῃ 525 Α--Τθίεγεῃσθ ΤΠΔΥ͂ 
ΡῈ τηδήβ ἴο Β]455 οἱ Δ αΐογιθ ριαΐλεητα ἕζεο 
(Βομπαε 1861), δηΐου σέρελ. α. 27α- 
ἐλόηι. ὈΡ. 183 Πξ,, ἀηἃ Ἔβρεοίδ! !ν λοι ἢ] αι 5 
ἜΧΟΙ ΙΘης τποπορύαρῃ 2016 ηαϊλεηι. 2. 
}Ιαΐογις Ζεῖξ τ. 5. δεχέεληέηι οι τέ 217) 
(76πὰ 1878) ΡΡ- 19---.49. 866 αἷδὸ ἄρρ. 1. 

524 Ὁ 27 ποτέρων 15. ᾿Π|1Γ]Π510Δ}}} 
Ῥείίεσ [Πδῃ πότερον, ΜΥΠΪοἢ Πα5 σοηϑ 46Υ- 
8016 Μ5 δυιπουῖν (Ἰποϊιαϊηρ ΑἸ. Ξ απὰ Μ), 
πα 5 τεδά Ὀγ Ηδιηᾶπη δηα Βαϊίοσ. (ΟἿ. 
τῶν ἀγωγῶν ἂν εἴη κτλ. 525 Δ. ΕῸΣ (Π6 
ΘΥΓΟΥ 566 Ζηέγοα. ὃ 5. 
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Β Καὶ μάλα. 
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ἴω ὰ ᾽ ᾽ ᾿ς ᾽ αι ὦ δ. σὶ 

ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δακτύλου ἐλέγομεν" εἰ δ᾽ ἀεί τι αὐτῷ ἅμα ὁρᾶται 
- ἃ 77 ἥ, “ 

ἐναντίωμα, ὥστε μηδὲν μᾶλλον ἕν ἢ καὶ τοὐναντίον φαίνεσθαι, τοῦ 
- ΄ ΘΑ  μἢ, Ε » - Ὶ 

ἐπικρινοῦντος δὴ δέοι ἂν ἤδη καὶ ἀναγκάζοιτ᾽ ἂν ἐν αὐτῷ ψυχὴ 
-“ -“ “-“ “ ἣν Ἢ ἃ » “ ὔ 

ἀπορεῖν καὶ ζητεῖν κινοῦσα ἐν ἑαυτῇ τὴν ἔννοιαν καὶ ἀνερωτᾶν, τί 
Ψ 37: ον δ ΛΘΚ ᾽ν “ “ 2 ἴω Ἂ » Ν 

ποτε ἔστιν αὐτὸ τὸ ἕν, καὶ οὕτω τῶν ] ἀγωγῶν ἂν εἴη καὶ μετα- 35 
-“ “-“ ΄ ν᾿, ἃ ΄ὔ 3 Ν 

στρεπτικῶν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος θέαν ἡ περὶ τὸ ἕν μάθησις. ᾿Αλλὰ 
τ " οι ὐ ἢ δὴν Ὅς 2 “ « ἃς δὰ 3 ἣν "ἢ, ᾿ Ἅ Ν 

μέντοι, ἔφη, τοῦτο γ᾽ ἔχει οὐχ ἥκιστα ἡ περὶ τὸ αὐτὸ ὄψις" ἅμα γὰρ 
Ξ. ἃ ς [4 ες [ο Ν ς Μ Χ ““ 

ταὐτὸν ὡς ἕν τε ὁρῶμεν καὶ ὡς ἄπειρα τὸ πλῆθος. Οὐκοῦν εἴπερ 
» ἣ “-“ “-“ 

τὸ ἕν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ξύμπας ἀριθμὸς ταὐτὸν πέπονθε τοῦτο; Πῶς : 

δ᾽ οὔ; ᾿Αλλὰ μὴν λογιστική τε καὶ ἀριθμητικὴ περὶ ἀριθμὸν πᾶσα. μὴν λογιστική ριθμητικὴ περὶ ἀρ 
Ταῦτα δέ γε φαίνεται ἀγωγὰ ἱ πρὸς ἀλήθειαν. Ὕπερ- 

φυῶς μὲν οὖν. ὯΩν ζητοῦμεν ἄρα, ὡς ἔοικε, μαθημάτων ἂν εἴη" 
πολεμικῷ μὲν γὰρ διὰ τὰς τάξεις ἀναγκαῖον μαθεῖν ταῦτα, φιλο- 

ἐ ρ γ μ ᾽ 
“- “ , σόφῳ δὲ διὰ τὸ τῆς οὐσίας ἁπτέον εἶναι γενέσεως ἐξαναδύντι, ἢ 

μηδέποτε λογιστικῷ γενέσθαι. "ἔστι ταῦτ᾽, ἔφη. Ο δέ γε ἡμέτερος 

5. τοῦτο !Π!: τούτῳ Α. 

524 ε 31 εἰ δ᾽ ἀεί τι κτλ. Α σεΖόϊ 
ἕν 15 αἰνναὺβ 56εῈπ Ὀοίῃ δ5 ἕν πᾶ πολλά 
(οηβ νγνοοά, ΤΠ ΠΥ ἴγεε5; ΟΠ6 ἴγζββ, ΤΠ ΔΗΥ͂ 
Ῥγδηο 65 εἴς.). 

33 ἐν αὐτῷ [5 ποί ἐν τῷ ἑνί, Ῥπὶ “ἴῃ 
[πε οᾶβε ἴῃ παεβίίοη,᾽ “ἴῃ 50 ἢ ἃ οᾶβα, 
“440 ε1᾽ (Θομ πε ει): οἵα 1 330 Ε 721. 

35 αὐτὸ τὸ ἕν. ὅε6 οῃ αὐτῶν τῶν 
ἀριθμῶν 525 Ὁ. 

525 ΑΔ 3 ἡ περὶ τὸ αὐτὸ ὄψις. 1 
[ουταουν τεδά αὐτό ᾿πϑίεδα οἵ τὸ αὐτό ψῖῃ 
ΞΙ πὰ ἃ εν 1πίευοσυ μΜ558. αὐτό, ψΗΙΟΝ 
Βεκκεύ, Θομπείάθυ ἀπά 5.4] απ δαορί, 
15. Θαϑίθύ, Ὀὰΐ Ιδοκίηρ ἴῃ δας ΠΟΥ ; ἀπά 
τὸ αὐτό 15 ἴῃ γΘΑ] ΠΥ τηογα εἰεραηί. ὍΠῈ 
πιαγκοα δης{Π6515 θείννεθη ἣ περὶ τὸ 
ἕν μάθησις (“ἴῃ6 27εζεἰἐδείτεα ἱ ΔΡΡΥεμθη- 
5Βῖοῃ οὗ ἴῃς οπβ ἢ δπά ἡ περὶ τὸ αὐτὸ ὄψις 
(“τῆς τυέσρα! ἈΡΡυεμθηβίοη οὗ {Π6 βαπηθἢ 
γαῖα 5 1ξ οἶθαὺ {Παΐὶ τὸ αὐτό τηβαπ5 “1Π6 
βαμηθ᾽ δ5 πα! ψ ἢ ἡ ]οἢ ἡ μάθησις νγᾶϑ5 
ΘΟΠΟΟΓΠΘΑ (ν]Ζ. τὸ ἕν), ἀπα ποίΐ (α5 Η εῖ- 
ΤΏΔ ΠΗ ᾿πη Δ Ρ1Π64}) “Οη6 ἀηα {Π6 58π16 οὐ ]εοΐ 
οἔὗἉ νἱδίομ᾽᾿ (1ΠκῈ ταὐτόν ρῬγββεηί]γ). Ρ]αΐο 
ΤΑΥ͂ ἢανα ἀ 6] ογαίεϊν οιηρὶογθὰ ἰῃ6 ἔνχοὸ 
ἰουτὴβ τὸ αὐτό ἀπὰ ταὐτόν ἴῃ οΥάεγ ἴο ἀΪ5- 
βοοϊαία ἔπθυὴ ἴγσοπὶ οΠ6 ἀποίΠου. 

5 καὶ ξύμπας ἀριθμὸς κτλ. Βεοδι5ε 
ἀριθμός ἰ5Θ τὸ ἐκ μονάδων συγκείμενον 
πλῆθος (ἘλιΟ] ἃ ΝΙΙ ὠε7. 2), ΟΥ̓ἷπ ΟΥΠΟΓ 
ννουτάβ ἃ σύστημα μονάδων (ΤΠεο ϑιηγτη. 
Ρ- 18 εἄ. ΗΠ]]οΥ), ἀπᾶ {Ππ5 ἰοῦ δχαιρὶς 
ἃ ν]β10]6 [Ὦχος (1.6. ἴπγες νὶβῖ 016 {Π]ηρ5) 

Α. Ῥ. 11. 

ῬΓαβθηΐβ τ5 ψ ἢ (τες βερατγαία οαϑθ5 οἵ 
1Π6 σοπίτγαβί θεΐνεεη ἕν απ πολλά. 

τοῦτο (566 47. 722.) 15 ργείβγυδθ]ε. ἴο 
τούτῳ, νΥ1Οἢ ΔΡΡΕΔΙΒ ἴπ ΠΟ ΜΒ Ἔχεερί Α, 
Δηα ψου]ά ὈῈ βυρετγῆποιβ δε εἴπερ τὸ 
ἕν. Το Μ55 ἀο ἴπ ροϊπί οἵ ίδοϊ ομέ 
[Π6 νγνογά δ᾽ϊορείποσ. 

6 λογιστική τε καὶ ἀριθμητική. 
Οὐεεὶκς τα πουηδίϊοϊδηβ ἀἸβπριϑῃθα Ρε- 
ἔνεεῃ ἀριθμητική “1ἴΠ6 5οίεποα οἵ πυπὶ- 
Ῥεῖϑ᾽ δῃηά λογιστική “[πΠ6 ατὲ οἵ οα]ςυ]α- 
Ποπ᾽ (αονν Ογεεξ 7αέλ. Ρ. 22). 1 Πα5 
Ῥϑβη ἀουθίρα Πρ ίΠοσ Ῥ]αΐο α5ϑοὸ πο] (ἢϊ5 
αἰδεϊποίίοη ; θας ἃ σομηραγῖβοπ οἵ ὅν. 
451 Β, 453 Ε, ΖΑεαεί. το8 Α (οπ ἀριθμη- 
τικὴ) Μι Οὐγρ. 451 Ο, Ολαγηι. τ66 Α, 
οΙ. 250 Εὶ (οῃ λογιστική) Ρτονεβ {μαὶ ἢς 
414 (Κοι]δαΐ, 1. ὁ. ΡΡ. 19-Ὡ1)ὴ. ΡΙδίο 
ἄοςβ ποῖ 1ηϑὶϑί οὐ {Π6 αἰβιεϊηοίίοη. ΠθΥο, 
Ῥαΐ νγ8 ΤΑΥ͂ ΥΘαΒΟ ΠΑ ΌΪΥ ΞΊΡΡΟΒα {παΐ Πὶ5 
ῬΌΡΙΙ5. νου μασίη 1 λογισμοί (λογισ- 
τική) Δῃα τῖϑα ἔγοτη ἔπ πος ἴο ἀριθμητική: 
οὗ. Ο, Ὁ δηα Ζατυς 817 Ε, 8194 ΗΕ. 8εε 
4150 οὔ λογιστικῷ ἴῃ Β. 

ταῦτα: 1.6. τὰ τοῦ ἀριθμοῦ. 
5258 ἀλήθειαν : νὶΖ. {πΠ6 1ἄδ645, 

Δηα υἱ ἰτηαίε!ν ἰ(ῃς [ἄθα οἵ ἀοοά (517 8). 
Ιο γενέσεως. 866 οἢ 510 Α. 
ἤ -- “αϊοχυῖϊη’ (ν 463 Ὁ ».). ΓΑΘΌΒΟΙΑ 

ΔΌΒΟγαΪν δα 5 ἔστιν αἰτον γενέσθαι. 
11 λογιστικῷ: “ἃ τοαβοηΐηρ ρῥτοῆ- 

οἷδηΐ 'ἰπ (ῃ6 αὐτί οἵ οα]οσπίαίοη,, ἢ ἃ 
ΡΙΑΥ οἡ λογιστικός ἴῃ 115 ἀΘ ΟΡ ὺ 56η56, ἃ5 

ὃ 
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, , Ἧ Ρ ἮΝ, 

φύλαξ πολεμικός τε καὶ φιλόσοφος τυγχάνει ὦν. Τί μήν; 1]ροσ- 
- ᾿ ΜἜ ΄ - 

ῆκον δὴ τὸ μάθημα ἂν εἴη, ὦ Ἰ'ὑλαύκων, νομοθετῆσαι, καὶ πείθειν 
ΑΥ " 5 “Ὁ Π Ὁ ἐκ θέ ᾿] Ν ΙΝ 

τοὺς μέλλοντας ἐν τῇ πόλει τῶν μεγιστῶν με έξειν ἐπὶ λογιστικὴν 

"22 Ἀν 55 , ἘΠΕ ΓοῚ ἡ ἐὸ [ 3 3. Ὁ Ἂ Ξππὶ θέ 

ἰέναι καὶ ἀνθάπτεσθαι αὐτῆς μὴ ἰδιωτικῶς, αλλ' ἕως ἂν ἐπὶ θεῶν 
“-“ Γο - Ψ ων ΤᾺ “ - 

τῆς τῶν ἀριθμῶν φύσεως ἀφίκωνται τῇ νοήσει αὐτῇ, οὐκ ὠνῆς οὐδὲ 
ϊὲ , ἊἋ -Ὁ 

πράσεως χάριν ὡς ἐμπόρους ἢ καπήλους μελετῶντας, ἀλλ᾽ ἕνεκα 
͵ὔ Ν 5 “ᾳ,Ἤ [ο ἴω «ς Ἅ “ “ Χ 

πολέμου τε καὶ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ῥᾳστώνης μεταστροφῆς ἀπὸ 

γενέσεως ἐπ᾽ ἀλήθειάν τε καὶ οὐσίαν. Καάλλιστ᾽, ἔφη, λέγεις. Καὶ 
3 πὶ ᾿ κ᾿ Π 

μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, νῦν καὶ ἐννοῶ ῥηθέντος τοῦ περὶ τοὺς λογισμοὺς 
ἢ κ ΝΝ ͵ ο ἃ 

! μαθήματος, ὡς κομψόν ἐστι καὶ πολλαχῇ χρήσιμον ἡμῖν πρὸς ὃ 
Χ ἢ θ ἢ τ Ἂ (ζ « , 3. ἐπι ον, ὃ ΄, ἊΝ . τ 

βουλόμεθα, ἐὰν τοῦ γνωρίζειν ἕνεκά τις αὐτὸ ἐπιτηδεύῃ, ἀλλὰ μὴ 
“ [ρ ͵ ΘΕ ὁ ἃ “ Χ 

τοῦ καπηλεύειν. Πῇ δή; ἔφη. Τοῦτο γε, ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ὡς 
, 5" ΕΝ Ν Ν Ν ᾿ τα ΩΝ - ᾽ - 

σφόδρα ἄνω ποι ἄγει τὴν ψυχὴν καὶ περὶ αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν 

18. ῥᾳστώνης Τ|: ῥᾳστώνης τε Ἀ. 

ΘΠΟΥΟΥ ροϊηΐβ ον (Ολέεζαρο «δμαῖες 1 Ῥ. 
222 71. 4), Θοπηραυῖηρ {πΠ6 ἀο.]6 τηθδηΐϊηρ 
οἵ παρανομία ἴῃ Ι᾿ 424 Ὁ. λογισμόν ἴῃ 
524. Β ριερατεὰ {Ππ6 νγᾶν ἴου (815; δηᾶ {ΠῸ 
ΒΆ1Π6 ΔΙ ΙΡΊ ΠΥ ῬΑΥΠΥ Θχρ]αίΐηθ ΨῈΥῪ 
ῬΙαίο ραΐβ λογιστική γαῖΠ6Υ {πη ἀριθμη- 
τική ἴῃ ἴῃς ἑογείτοηϊ οἵ {Π15 ἀἰβοιβϑίοη (οἵ. 
λογιστικήν Ὀεῖονν ἀηα λογισμούς ἴῃ 0). 
γε τϑδα!]ν ἴδε] {παΐ λογιστική 11} ἀΥοσ58 
τὸ λογιστικόν. ΟἿ. 4150 Χ 602 Ε 22. 

15 καὶ πείθειν. προσῆκον ἂν εἴη 15 
σαιγϊθα οἡ : οἵ 1 334 Β 72. Πα [ηΠτἃ 530 Β. 
7. αῃὰ (.᾽5 δβχρίδῃδίίοῃ, {Παἰ “μάθημα (οΥ 
αὐτό) 15 ἴο 6 τερεαϊβα ἴῃ {π6 δοοιβαίνα 
αἴτεῦ νομοθετῆσαι ἀῃᾷ πείθειν ἐπὶ λογιστι- 
κὴν ἱέναι," 15 ἀπίεη 4 16. 

14 τῶν μεγίστων ἴ5 14] ΟΠ ἸοΔ1}ν τι5θᾶ 
οἵ σονευπιηθηΐ: οἷ. 534 Ὁ 8πα “412ο]. 22 Ὁ 
ἢ τὴν ποίς δά 1οο. 
525 15 θέαν--οαοαὐτῇ. ΤΠΕ “Παίττα 

οἵ πυτηθευθ᾽ οαηποῖ θ6 Ἴεμν 56θῃ Ἐχοθρί 
ἴῃ {πεῖν σοππαχίοη νυ {Π6 οοά «πὰ 
ὙΥἸΓ 41] οἴποὺ νοητά (ΥΙ 511 Β--Ὁ 2221.). 
ῬΙαΐο ἄοεϑ ποΐ οἵ οοιτβα ᾿ΠΊΡῚΥ {παΐ ἀριθ- 
μητική ὧγ τε.) νΥ1}}] δομίενε {Π15. γθβα]έ 
(ΑἸ Βουρὴ ἴ την 6 ἀοιθίεα τ ΠΘίΠεΥ 
ΒΟ0ΠῚ6 Οἱ Πὶβ βιισοθϑβϑοῦβ 414 ποΐ Ἔχαϑ]έ {Π6 
δοίθῃρα ἴο βοιηθιῃίηρ Π|κ6 {Π|5 ἀρ : 
566 6.6. [ῃ6 2 2Ζγ107)115) : πΘΙ [που ἀριθμητική 
ΠΟΥ 41 {π6 ρτοραβάθευις βία [απ ῃ 
ΤορείΠοὺ Ὑ}11 ἜΝΘ ΟΔΙΤΥ [15 50 ἴατ. Ηδ 
ΟΠΪΥ τηθδῃ5 [δὲ {πῸ βιπάθηΐ, μανίησ οη6 8 
δοί ἰοοΐύ οὐ [86 ᾿αδάθυ, τηπϑί οὶ Γ6- 
ἀοβοθηά τη] 6 γθαοῆαβ Π6 αοοά. ΤΉρη 
ΔΠ4 [Π6 πη ΟἿΪΥ ΜΠ] Π6 τιηἀεογβίαηα {ΠῸ 

“παίυτο οὗ πυπηρειθ᾽ 1.6. {π6ὸ Μίδας οἵ 
1, 2, εἴς., θεοδιβα ΟἸΪΥ {Πδῃ 111 Πε πονν 
Νιυμηθεῖς αἰ] βοί! σα! γ (Ἱ 511: Β). Θὴη 
1(η6 56 οἵ φύσις 586 Χ 507 Β 72. 

ιό τῇ νοήσει αὐτῃ: ὈΥ {ποιρῃί 
ΔΙομθ. αὐτῇ 15 “ὈΥ [561 1.6. (1η 1815 
οα56) πἀπαδυϊοταίεα στ αἴσθησις : οἵ. 
525 Ὁ 7. δῃᾷ βιρία ἵν 437 ΕΒ, 438 8; 
ΨΙ 510 Β, Ὁ 2222. 

ι8 ῥᾳστώνης. Α ἴεν ᾿ΠΓΘΙΟΥ Μ55 
αἀᾶᾷ καί αἴϊζει [Π1|5 ψοτά : ἃ αἰοὴηβ μᾶ5 
ῥᾳστώνης τε. 1 ἀρτοα ΜΙ ΘΟΠΠοΙοΥ ἴῃ 
ποϊάϊησ [πδι {Π6 σοπ] ποι 1ο1}5 ἅτΘ Ἰπίογρο- 
Ιαϊθα ἰο δνοϊά {π6ὸ σοποῦτγγοποθ οἵ βϑηϊ- 
εἶνο5, π΄ νη ϊο [ΠεγῸ 15, Πουγανοῦ, ΠῸ 
ΑἸ οα]Υ αἱ 41]: οἷν Ν 449 Α 72. 

320 νῦν καὶ ἐννοῶ. (Οἷ. (ἢ 1. ἀηά 
(0) τι 370. Α ἐννοῶ γὰρ καὶ αὐτὸς εἰπόντος 
σοῦ. 

λογισμούς : 566 οη λογιστικῷ ἴῃ Β. 
525 Ὁ 24 αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν : “πυτη- 

Ῥεῖ {ῃποιηβεῖνεβ,᾿᾽ 6.5. 1, 2, 3» 4 εἴσ.; ἴἢ 
οἴ ΠοΥ νγογϑ ᾿πἸ ν1π|] τη Παστηδί]0 4] ΠππῚ- 
Ῥδῖ5 δῃᾷ ποιῃϊηρ τῆογθ. αὐτῶν ΠηΘΔη5 “ ὈΥ 
{ΠΘπΊβοῖνθβ,, “αἰοπθ,, 1.6. ψ ἢ ποίῃϊησ 
αἰσθητόν ἀὈοαί {Π6Π1, ΞΟΠ 85 15 Ῥγθϑθηΐ ἴῃ 
[ῃς ὁρατὼ ἣ ἁπτὰ σώματα ἔχοντας ἀριθμούς 

(ΞΞ- Αὐβίοι!ς᾽ 5 αἰσθητικοὶ ΟΥ̓ σωματικοὶ ἀριθ- 

μοί: ν. Βοηϊίζ 7γηα. Α1γἱδί. 5. ν. ἀριθμός), 
6.5. 9Π6 πηΔῃ, ἔνγῸ τη θη εἴθ. ΤΉ656 τηδίΠε- 
τιδίϊοαὶ πασηθο 15 ἀγα ποΐ [ἀ6α5, Ραΐ (κα 
τὰ μαθηματικά σε Π6ΓΆ}1Υ) ἃ Πα] Γπννᾶὺ Ποῖιβο 
Ῥοίνγθθη βθηβῖθ]65 απα 1ἄδαβ, απα ἴου {Π15 
γϑάβοη ναὶμαῦ]α αἃ5 ἃ προπαιδεία ἴο 1)16- 
Ἰδοίϊο: οἷ. 526 Α 71. Δηα 566 Οἡ ὟΙ 510 ἢ 

0 
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᾽ ’ὕ Ἷ ὐὸὃ Ἂ, .9 ὃ , 9.7, ᾿ » ε Ἀ 

ἀναγκάζει διαλέγεσθαι, οὐδαμῇ ἀποδεχόμενον, ἐάν τις αὐτῇ ορατᾶ 
᾿ 

, 

ἢ ἁπτὰ σώματα ἔχοντας ἀριθμοὺς προτεινόμενος διαλέγηται. οἶσθα 
“- ὸν ἊΝ - 

Ἐ γάρ που τοὺς περὶ ταῦτα δεινούς !, ὡς ἐάν τις αὐτὸ τὸ ἕν ἐπιχειρῇ 
- ΄ὔ - ὔ ἈΝ Ε} 5 , 2 ἌΡ ΘΝ ᾿Ὶ 

τῷ λόγῳ τέμνειν, καταγελῶσι τε καὶ οὐκ ἀποδέχονται, αλλ ἐὰν σὺ 

“ Ρ] ΄ "ἢ - -“ » Δ Ὲ 

κερματίζης αὐτό, ἐκεῖνον πολλαπλασιοῦσιν, εὐλαβούμενοι μὴ ποτε 

φανῇ τὸ ἕν μὴ ἕν ἀλλὰ πολλὰ μόρια. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις. - 

Τί οὖν οἴει, ὦ Τχαύϊ κων, εἴ τις ἔροιτο αὐτούς, Ὦ θαυμάσιοι, περὶ 
ἢ ᾽ “ 7 » - Ὗ ὧδ - ς -" Ε) ἴω , } 

ποίων ἀριθμῶν διαλέγεσθε, ἐν οἷς τὸ ἕν οἷον ὑμεῖς ἀξιοῦτε ἐστιν, 

27. δεινοὺς ΞΙ φ: δεινοὺς δύο ΑἸΙ, 564 δύο ριιποιῖ5 ποίανετς ΑὐΠῸ, 2. 
9.- “ , 

ἀξιοῦτε 

ἐστιν Ξὶ 4: ἀξιοῦτε" ἔστιν Α : ἀξιοῦντε (510) ἐστὶν 1. 

ἜΠ Ππ ’τ' Θ-  - --- -  -------:------- ------ςς--.--- 

πᾶ Αρρ. 1. Ἐὸγ αὐτῶν ἴῃ {Π|5 56 η568 οἵ, 
αὐτὸ τὸ ἕν ἴῃ Ε, αὐτῇ τῇ νοήσει 5526 Β 
πα ἀριθμῶν αὐτῶν ἀλλ᾽ οὐ σώματα ἐχόν- 
των [ Ε 2171.1 990 6. 

27 δεινούς. ΤῊς ψγογά δύο, ν»} 1 ἢ ννὰ5 
ΟΥ̓ ρΊ ΠΑ ν υνττἴεη αἵτε δεινούς (566 47. 71.) 
ἴῃ Α δηᾶ Π, ἰ5 ργοθδῦ]υ ἄπε ἴο ἃ τη ρΊηδ] 
ααἀβουῖρί οα ἴΠ ννοτ5 ἐάν τις αὐτὸ τὸ ἕν 
ἐπιχειρῇ---τέμνειν. Βαυτγποῖ ΠΘΔΕΥ σΟη]Εο- 
ἴπγα5. δεινοὺς αὖ, πὺξ αὖ 15 ᾿Ἰπαρρτοργίαΐβ 
Ὠεγθ. 

525 ῈἙ 27 ἐάν τις κτὰ. αὐτὸ τὸ ἕν 
τηθᾶῃβ “1Π6 πηϊξ {56 1{᾿ 1.6. [Π6 τηδιῃοιηα- 
τἰοαὶ πα θ ΕΣ “οπθ᾽ ΜΏΙΟΝ 15 δὰ ἀγῥοΐλεξ 
Δη4 ὈΥ ἀεἤηϊοη ἀμέριστον καὶ ἀδιαίρετον 
(Τπθο ϑιηνιη. 18). 1 ΔΎ οπ6 πιαϊη- 
ταῖπ5 {παΐ [Π6 πηδι πουηδίῖϊοαὶ παηὶξ ἐς αἰν- 
51016, [Π6 τηδί Ποιηδι!οῖαη5 καταγελῶσί τε 
καὶ οὐκ ἀποδέχονται. (μά τραίπαπιαί!- 
οἶδηβ, ἴΠῈῪ ΠΕνΕΓ σοηάεβοθηα ἴο Ἰπ|5{Π 
δἰΠοΥ (Π15 ΟΥ ΔΗ οΟἴπευ ταδί πεπηγαί!οαὶ 
ἀεβηϊίοη (οὐδένα λόγον οὔτε αὑτοῖς οὔτε 
ἄλλοις ἔτι ἀξιοῦσι---διδόναι Ν1 510 6), ἀπᾷ 
«πϊηὶς ἴε σἰαϊοα]οιι5 {παὶ Δ οὔθ 5Που]α 
παποβίίοη {πς Τοπηαίίοηβ οἵ {Πε]ν βοίθηςα. 
πε τηοπιθηΐ {πεν Ῥερίη ἴο γα ηθυ ἢ 
δοοοιπηΐ οἵ {πεῖν ὑποθέσεις {ΠΥ οαα56 ἴο 
θὲ τηδιπαπιαϊϊοἴαηβ ἀπ Ὀθοοτὴς διαλεκ- 
τικοί, 8.66 4Ἶ50 οἢ ΨΙ 5100 δπὰ Αρρ. 111]. 

28 ἐὰν σὺ κερματίζῃς κτλ.: “1 γοῖε 
ταΐηος ἰΐ, Ζῴεν ταα]ρ]ν 11. ΤΕγοτε Ἰηβἰϑί 
οἡ εἰϊυϊαίγιο, ΓΠμεὶγ ἀπ, δάεγν Ἰηϑὶδί οἱ ηε2ε|- 
Ζἰῤ γνίγιρ, τὲ (ν1Ζ. Ὁ γοῦν αἰν]5ου), ἀπ 50 
Αείδαιϊ γοῦγ ρυσροβα αηὰ Ἰκβαερ [Π6 πηϊξ 
οὔ αηὰ ἱπάϊνβι 0 ]6. αἃ5. Ὀείουθ. “1 οπί 
ἴπαῖ ἀπϊξ ἀρ 1 γοῦ αχοϊαῖτη. “1 τη] ΠΡῚΚ 
16} 5. {ΠΕῚῚ ὙΟΡΙΥ ; ἀπᾶ γοῖι αὐ οἤθοκ- 
παρα, 7ὲν πᾶνε ᾿π5ῖ ἂ5 τποῃ σὶρηΐ ἴο 
τε εἰδίν ᾿ὰ ἃ5. γοῖε ἴο αἴνίασ 'ἴ 3 ἴοΥ {Π 68 
τη ΠΘπηαίϊοα] τὰπὶξ 15. ΟἾΪΥ ἃ ὑπόθεσις 
ὙΠΘη 41} 15 βαϊά απμὰ ἄοπθ. Ῥ]αίο 15 
ἘΠ ΠΙΟΓΟΊΒΙΥ ἀΘβου θηρ ἃ Ραββαρθ-αί- 
ΔΥ5 ὈΘνν θη τηδι Πουηα τ] 5 Πα 5οὴ8 

οὈσιϊπαία ΓΈ Πονν πὸ Ψ}1}} ποῖ φάτ [Π8 
πα ν:ϑ: ΒΠΠΥ οὗ {πεῖγ ππὶῖϊ. ὙΠ6 ννοτάβ 
ἜῬδοὶς ἀραϊπ᾽ ἴῃ 1). δπᾶ Ν'΄.᾽5. {γα πϑ]αίίοη 
“ΓΕ Π6Υ ταθ]ΠΡῚΥ 11 Ῥαοῖς ἀσαῖῃ "ἢ σου βρομά 
ἴο ποίῃϊηρ τη {πΠῸ ατεεῖκς ἀπά βυσσοβὲ δ 
δυτόηθοιβ Ι΄6α; ΠΟΙ͂ οΔἢ {πΠ6 ατβεῖὶς τηθδῃ 
““Πδὲ αἰνίδίοη 15 τεσαγ θα Ὀγ {Πϑῖὴ α5 ἃ 
Ῥτοςαβ5 οἵ πη] ΡΠ] σατίοῃ, ἴον {ΠῸ Γγδοί!οἢ5 
οἵ ομα σοπίίπαθ ἴο ΡῈ υη15᾽ (45 [ονγεῖί 
βιρσρεβίθ). δῇ οἵ [π686 Ἐχρ] παῖ! οη5 
τΤηΐθϑθϑ {πΠ6 Παπηουῦ οὗ Π6 οτἱρῖμα]. ὙΠῸ 
ψνοτὰ μόρια 15 ἀοιΌ1655 σεπυηθ, Πουρ ἢ 
115 τε]εοϊΐοπ (ρτοροβεά ὈγῪ Ηδγνγεσάθῃ) 
νου] ἰτῆρτονε ἴΠ6 ΔηΠ Π65ῖ5. ΟἿ. μόριόν 
τε ἔχον ἐν ἑαυτῷ οὐδέν (5:6 ΑἹ, ἴογ ὙΒΙΟΝ 
μόρια Ποῖα Ῥγερατθϑ {Π6 γᾶν. 
526. τ περὶ ποίων κτλ. Οηἡ {πε 

ἀογίϑῖνε ποῖος 566 522 Ὁ 31. 77αἐλεριαΐίεα 
ὉΠΙ5 Δ΄ ἰπ ΘΝΘΥΥ οαθ6 (ἕκαστον) δ΄] 
δ ἢ ἴο βᾶςῇ (πᾶν παντί), αῃα ἀδϑεϊις 
οὔ ρατίβ; ψῃθυθαβ σόϑϑζόδε Ὴ]15 (6.5. ὉΠ6 
ΠοΥΞ6, Ομ οον εἴς.) ἀγα σοζ βηια] ἴο 640 }} 
οἴου, πα αγὸ ἄϊν!51016. [πῃ πᾶν παντί 
ῬΙαίο οσορίθ (π6 ἰουπῖαὶ Ἰαηριαρα οἵ 
τη Παπηδίϊος: οἵ, ἑκατέραν ἑκατέρᾳ τπὰ 
{π6 Π|ς6 ἴῃ πιο] 2ας οι. ΒῸΥ [(Π6 5θῆβ 
566 2 λϊ] 56 ὁ [, ποτα {Π658 ἔννο Κὶπα5 
οὗ Πα 6. αὐ πιαᾶς {Πς Ῥα515 οἵ α αἰ5- 
τἰποίίοη Ὀδίννεθη ῬὨ]]ΟβορμΪοα] ΟΥ̓ 5οΐθη- 
τἰῆς ἀπά ροραΐαν οὐ ππβοϊθηίῆς ἀριθμη- 
τική. Τί 5ποι14 6 σαγθία!!γΥ ποία {Παΐ ἃ 
ῬΙΌΓΑΠΥ οὗ τηδιποηλαίῖοαὶ τιηϊῖ5. 15. δχ- 
ΡΓΘΘΘΙΥ ταοορηῖθο ὕοῖπ ματα (ἴσον τε 
ἕκαστον πᾶν παντί κτλ.) απᾷ ἴῃ 2 111.1. ο. 
(μονάδα μονάδος ἑκάστης τῶν μυρίων μηδε- 
μίαν ἄλλην ἄλλης διαφέρουσαν). ἽΠϊ5 
ΘηΓ γον σοη τ Πη5 νΠαΐ Αὐβίοι]!α {6}}5 15, 
νὶζΖ. {παὶ Ρ]αίο ρ]αοθά μαθηματικά Ὀε- 
ὕνθθη αἰσθητά απὰ εἴδη, τῷ τὰ μὲν πόλλ᾽ 
ἄττα ὅμοια εἷναι, τὸ δὲ εἶδος αὐτὸ ὃν 
ἕκαστον μόνον (77ε. Α 6. οϑηῦ 14 [{]. 
ΤΎΠΟΙ ατὸ ἱποτείοτο ἴἢτθα Κὶπᾶς οἵ μονάδες 
ἴῃ Ρ]αΐϊο5 βοῃοπιθ---ἰῃς [ἄθα] μονά9, οὗ 

8--- 2 
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ΕΝ [2 ο Ν ᾿ ὑδὲ Ν ὃ , , ΄ 

ἴσον τε ἕκαστον πᾶν παντὶ καὶ οὐδὲ σμικρὸν διαφέρον μοριὸν τε 
- ᾿ Χ - 

ἔχον ἐν ἑαυτῷ οὐδέν; τί ἂν οἴει αὐτοὺς ἀποκρίνασθαι; '"οῦτο 
5 , ἊΝ ΠῚ , .“ 

ἔγωγε, ὅτι περὶ τούτων λέγουσιν, ὧν διανοηθῆναι μόνον ἐγχωρεῖ, 
», ᾽ 3 “ Π , «ς - Φ 53 ΟΝΩς. ΄ 

ἄλλως δ᾽ οὐδαμῶς μεταχειρίζεσθαι δυνατόν. Ὁρᾷς οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
3 “ γον ταν 2 .“ Ὁ ὃ ΄ Ἂ Χ {0 

ὦ φίλε, ὅτι τῷ ὄντι ἀναγκαῖον ἡμῖν κινδυνεύει. εἶναι τὸ μάθημα, 
᾿ς [4] [ο “Ὁ 

ἐπειδὴ ' φαίνεταί γε προσαναγκάζον αὐτῇ τῇ νοήσει χρῆσθαι τὴν 
ἤ, " “- 

ψυχὴν ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν; Καὶ μὲν δή, ἔφη, σφόδρα γε ποιεῖ 
΄ “ 

αὐτό. Τί δέ; τόδε ἤδη ἐπεσκέψω, ὡς οἵ τε φύσει λογιστικοὶ εἰς 
΄ Α 7ὔ « " " Αἰ 5 3 ἮΝ ΄ “ ᾿Ξ Ν 

πάντα τὰ μαθήματα ὡς ἔπος εἰπεῖν ὀξεῖς φύονται, οἵ τε βραδεῖς, ἂν 
[ον Ἂ " 

ἐν τούτῳ παιδευθῶσι καὶ γυμνάσωνται, κἂν μηδὲν ἄλλο ὠφελη- 
χω ο [ο »" 

θῶσιν, ὅμως εἴς γε τὸ ὀξύτεροι αὐτοὶ αὑτῶν γίγνεσθαι πάντες 

ἐπιδιδόασιν; Ἔστιν, ἔφη, οὕτω. 
Κ Ν ἄ Ι ς 2 53 “ αὺ μήν, ' ὡς ἐγῴώμαι, ἃ γε 

8. τῇΠ: ομ. Α. 

ψΈΪΟΝ ΟΠΪΥ οπα εχ βϑίβ, (πΠ6 Μαιποϑσηδίϊοδὶ 
Δ ἴπ6 ϑεηβιῦ]6, οὗ βδοῦ οἵ ψῃΐοἢ {Ππατα 
ΔΥΘ ΤΏΔΩΥ. 866 Οἡ Ι 510 ἢ δῃᾶ Αρρ. 1, 
ψ Ποῖα 1 Πᾶνα συοίεα {τ Πα ανϊάθησα 
ὁπ [Π15 βι θ]θοῖ, ἀπά επαἀεανουγεά ἴο ἐχ- 
ΡΙαΐπ {πε ΡΒ] Οβορμΐοαὶ ἰγαῖ ὙΒΙΟΒ 15 
σοπίαϊποα ἴπ {π6Ὸ Ρ]αίοπίς ἀοοίτίηθ οὗ 
ταδί Πουηδίϊοαὶ παυτηθροῦβ, τηαρηϊι4θ5. εἴα. 
5 ἰηίθυτηβαϊαίθβ θεΐνγεεπ {π6 [4685 ἀπά 
56 Π510 65. 

ὧν κτλ. ὧν ἰ5 ΤἴῸΓ περὶ ὧν ταί Υ 
(πδη ἅ (45 [. ἀπά Ὁ. Πο]4): οἷ. ΝῚ 510 Ὁ 
οὐ περὶ τούτων διανοούμενοι, πα (ἔογ {Π6Ὸ 
συδγηγηδίϊοαὶ σομῃϑίγποι! 0) 1Π 402 Α 72. 
διανοηθῆναι 5ῃοι]4 θῈ πηάειείοοα ἴῃ {Π6 
[θο ἢ ηΪο 8] 56 η86 Οὗ ΝΙ 511 Ἐ᾿ 

ἡ τῷ ὄντι ἀναγκαῖον. ῬεΙΠαρ5 ΜΠ 
ἃ ῬΙΑΥ͂ οῃ προσαναγκάζον (7. ἀπά (..): 566 
ΟἿ τῷ ὄντι ΝΙ 511 Β. 

826 Β 11 ὀξεῖς κτλ. Ρ]αίο νγαὰβ 
ΨΕΙΥ ΘΠ Ρ Παίς οα [Π15 Ροϊπηΐ : 566. ζατυς 
7417 Β ἀπὰ 819 6. φύονται νγ85 τεβίογβα 
ΡΥ ϑομποίαεν ἔτοιη (Π6 θαδί μΜ8585. ἘΔΥΠΟΓ 
οαϊοπϑβ τϑαα φαίνονται οη ᾿Πίθυιου δαίῃο- 
τίν. 

ἂν-- γυμνάσωνται κτὰ. Τύνοῃ ᾿δοογαῖε5 
δάμῖ5 1Π15, ΑΙ που Ρ ἢ ἰδ 561{-5γ]64 “ῬΗϊ- 
Ἰοβορῆγ᾽ ννὰς βοιηθίῃϊπρ γε αἰ ογθης 
το Ρ]αίοβ: 566. “για. χ65---66, ε5- 
ῬδοΐαΙν γυμνασίαν μέντοι τῆς ψυχῆς 
καὶ παρασκευὴν φιλοσοφίας καλῶ τὴν δια- 
τριβὴν τὴν τοιαύτην (τλας ΠετηΔ(108] 5[π|4165). 

526 14 ἅ γε μείζω κτλ. 15 δὴ ἴτη- 
Ῥοτίδπι ῥυϊποῖρ!α νυ ΡΙαΐο, πο ἀο65 
ποί Ὀεϊΐονε ἰπ ΔΠΥ τογαὶ τοδα ἴο Ἰβαυηϊηρ : 
οἵ. 520 Ο ἃπά ΝἹΙ 503 Ε. [Ιπ δηῃιυϊίυ, 
Ὑγ}}16. αἰρεῦγα ννᾶ5. 5111 ὑπκπονῃ, ἀριθ- 
μητική ταυβὲ Πᾶνα ἰαχϑὰ (ῃς ρονγεῖβ οἵ 

{ποιιρης [ᾺΥ τποῦς {πᾶῃ πον, απ Ὀδθη, 
ἔτοτῃ {π6 Ρ]αίοηϊο ροϊηΐ οἵ νῖθνῦ, 41} 1Π8 
ΠπιοΥΘ ναί ]α οα ἰπαΐ δοοουηΐ ἃ5 δῇ 
δἀποαίϊνε ἀἰβοῖρ!ηθ. ὙΤΗῈ ἰτεαίμηεπέ οἵ 
ΠΕΠΊΡΕῖ5. ὈΥ̓͂ ΕΟ] Βοοκ5 νπ-Χ Ψ}]}} 
ΠΠαβίγαῖε Ῥ]αίοβ ορβευνδίίοη : 5686. οῦν 
Οκ 77αίᾷ. Ρρ. γ74--85, ψ|ἢ ΤῈ Μουραπ᾿β 
τοι κϑ {Πετα αιοίβά. 

τό ὡς τοῦτο. ὡς-ε “ατιατη᾽ ᾿πβίθδα οὗ 
ἤ 15 ἰουιπα βρουδάϊ!οα!!ν ἴῃ ατϑεὶς ΠΠθγαΐαγα 
Δἰζευ σοτηραγαίϊνεβ: 566 ΤῊΥ ποίβ οἡ .42. 
308, 36. Τὸ 5880 (παῖ ἴῃ 411] 5:0}! σαϑε5 
1π6 οοπηραγαΐνα 15 δαπίναϊθηΐ ἴο οὕτω 
ψ ἢ ἴΠ6 μοβιτῖνα 15. ΟΠΪΥ ἴο 5Π6ῖν {Π6 
Αἰ ΠουΠΥ ; δηα ἴξ 15. θεῖε ἴο τϑοορηΐβα 
[Π6 ἀβαρα ἂἃ5 Ἔβχοδρίίομαὶ [Π8Π ΒΘ ΠΊΓΊΔΙ]Υ 
ἴο ἀἸβιιῖβ5 1 δ5 ἃ Ὀδυθαυίϑηη (νυ ἢ ὙΠοΙηΡ- 
500 Οἡ Οὐ. 402 Ε). 7- ἀπά (Ο. «αἰίεσγ οὐδὲ 
πολλά ΞΌΡΡΙΥ ἃ πόνον οὕτω μέγαν παρέ- 
χεται, Ὀὰχξ {π6 6]]Π|ρ586 15. ἴοο αἰβῆου, 
ἘΒΡΘΟΙΆΠΥ 85 οὐδὲ πολλά 15. ΟὨΪΥ ἃ [ὶπά 
οἵ αἰϊζευίπουρηὶ ἴο οὐ δα θογαίίοη οὔ οὐ 
ῥᾳδίως. 
526ς--527 σ Λιίχέ 772 070167 (Ο7)16 5 

Ῥίαγιό Οεοριοίγν. Οη τί5 φγαοσίίσα τεὸς 
τὐὸ γ1:6ε(] γιοὐ αἰϊαίε; ἐλ ἐγηῤογαγιξ φεεονέϊονε 
ἦς τυλοίλεν 1ὲ ἑοῖς 0 ἐπγηε 1} σοι ἰο- 
τυαγας είν. ΑἹ »167γ6 ἐϊγ0 171. (σέο "16 17.) 
ἄποτυς ἐλαΐ ἐέ ἐς γτιοί α 2γαείϊεαί αγέ, 172 
οΡίίε 977 φμοὰ ἐδ7)15. δ “σφμαγη᾽ δίς.» 
τυλίελ ἐλε ῥουογίν 97) ἰαγιρθέαρε εονιε 5 τ 
ἐο ογιῤίον. 1716 οὐγεοέ 9. φεοριοίγίεαὶ 
ἐποτυϊραίσε ἱς ἐυεγ-οχΊσίεέ βείμηρ. ΔῸΣ 
ἐλὶς γϑαδον τῶν σημαϊ 2γεσεγίδε ἐλθ σἐμαν 
7 Οεορι είν, α' δεεὀγέοί τυλτολ ἐς ΟΥ̓ ΘΟΌ ΦΥ͂ 
2»γαεοίρα!ν τεσεγμεί αγιαἱ αγὲ ἐαχοολδ)ι ἐαἶ1έ- 

εαἰτογαὶ 2γοῤαεαειείξε. 
526 ὁ ἤ. Οἱ {πε 5βυῦ]εοι οἵ {Π|5 
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᾿ , , θ ́ , . κ᾿ ἢ Ἕ ε δῇ 
μείζω πόνον παρέχει μανθάνοντι καὶ μελετῶντι, οὐκ ἂν ῥᾳδίως 

οὐδὲ πολλὰ ἂν εὕροις ὡς τοῦτο. Οὐ γὰρ οὖν. ἸΙάντων δὴ ἕνεκα 
Δ ] 5 , Ν ͵7ὕ ᾽ 3 ς »Μ Ν 7ὼ 

τούτων οὐκ ἀφετέον τὸ μάθημα, ἀλλ᾽ οἱ ἄριστοι τὰς φύσεις παι- 
γπξιὶ 74 5 δ᾽ “ 

ἘΞύμφημι, ἡ ὃ ὃς.. 
“ ἃ “-“ ’ὔ 

ΙΧ. Τοῦτο μὲν τοίνυν, εἶπον, ἕν ἡμῖν κείσθω" δεύτερον δὲ τὸ 

δευτέοι ἐν αὐτῴ. 

᾿ ͵ὕὔ ΄ , ἌΝ »» ,ὔ « “-“ Ν “ 

ἐχόμενον τούτου σκεψώμεθα ἄρά τι προσήκει ἡμῖν. Τὸ ποῖον; 
ΕΥ̓ , » , Αὐ Ν “ 5 δ᾽ 3 Ψ' Ὥ ΄ 

ἢ γεωμετρίαν, ἔφη, λέγεις; Αὐτὸ τοῦτο, ἦν δ᾽ ἐγώ. σον μέν, 
ΝΜ Ν Ι ἡ ᾽ [ον , δῆ “ ᾿ Ν ἔφη, πρὸς ἱ τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ τείνει, δῆλον ὅτι προσήκει" πρὸς 
γὰρ τὰς στρατοπεδεύσεις καὶ καταλήψεις χωρίων καὶ συναγωγὰς 

“- Ν " 

καὶ ἐκτάσεις στρατιᾶς καὶ ὅσα δὴ ἄλλα σχηματίζουσι τὰ στρατό- 

πεδα ἐν αὐταῖς τε ταῖς μάχαις καὶ πορείαις, διαφέροι ἂν αὐτὸς 
ς ᾿ς . ν ἈΠ Ἢ ΣΑΣ 3. ὃ δ ἘΦ ᾿ ᾿ . 

αὑτοῦ γεωμετρικὸς καὶ μὴ ὦν. οὖν δή, εἶπον, πρὸς μὲν τὰ 

ι6. ἂν εὕροις Π : ἀνεύροις Ἀ. 19. ὃν ΞΕ φ: ἐν ΑΠ. “6. δὴ Α'Π: ομι. Α". 

δϑοίΐοῃ οοηβα! Β]α55 απ (πίου τείεσγεα 
ἴο οὔ 524 Ὁ, Ἰοιῃ]αιῇ 1.ς. ΡΡ. 5ο--ορ, 
πα ΑΡΡ. 11 ἴο {Π|5. Ὀοοῖς. Τῆς στγθαΐ 
ἱπηρογίαπος. αἰἰαομεὰ ὈΥ ῬΙαίο δῃηὰ ἢϊ5 
5000] ἴο φσεοιηθιυ απα Ἰεϊπαγθα βία ε5 
5. αἰοοῖςα ἔτοπι ἸΠΔΠΥ ΘΟ ΥΟ65: 566 [ῸΓ 
ΦΧ ρ] 6 ῬΠ]ΟΡΟΙιι5 Ζ ἀγῖδέ. αἵδ᾽ α᾽1. 1 3 
((ο»ηηι6γι. ἠγι Α1γῖσέ. Ρ. 117. Δ6 ὁ Τ]λάτων 
οὗ καὶ πρὸ τῆς διατριβῆς ἐπεγέγραπτο 
᾿Αγεωμέτρητος μὴ εἰσίτω, “ΓΖεῖζε5. Ολέϊ. 
ΨΠΙ 973 μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μου 
τὴν στέγην, ῬτοΟΪτ5 222 “μεϊα. ῬΡ. 29 ἴ. 
Ἐτιοα]εῖὶθ Πλάτων καθαρτικὴν τῆς ψυχῆς 
καὶ ἀναγωγὸν τὴν μαθηματικὴν εἶναι σαφῶς 
ἀποφαίνεται, τὴν ἀχλὺν ἀφαιροῦσαν τοῦ 
νοεροῦ τῆς διανοίας φωτὸς κτλ., ἀη4 1). 1,. 
ΙΝ το πρὸς δὲ τὸν μήτε μουσικὴν μήτε 
γεωμετρίαν μήτε ἀστρονομίαν μεμαθηκότα, 
βουλόμενον δὲ παρ᾽ αὐτὸν (ἘΞενοκράτη) 
φοιτᾶν " Πορεύου, ἔφη" λαβὰς γὰρ οὐκ ἔχεις 
φιλοσοφίας. Ατηοηρ Ρ]αἴο᾽β σοι ρδηΐοῃ5 
ΟΥ ΡᾺΡΙ115 ἱπ (Π6 Αςραάδμν, πάοχιβ πὰ 
ΜΦηδθοπλι5 το ποθ (Π6 τηοβί οοπβρίοι- 
Οἷι5 5θύνίοθϑ ἴο πηι ποιηδίϊοα] βοίθπος (566 
ΑἸΙπαη Ογεέοξ (ἰδογιοίγγ 7γονε 7 λαΐεΣ 0 
πο ΡΡ. 129---170), ἀπᾶ ΕΟ] 14 Βϊπι- 
561, φοοογάϊηρ ἴο Ῥτγόοοιθ (ἡ “Με μοίζα. 
Ῥ. 68), ννγαβ τῇ προαιρέσει Πλατωνικὸς καὶ 
τῇ φιλοσοφία ταύτῃ οἰκεῖος. ὙὝΠαὶ ὁ θεὸς 
ἀεὶ γεωμετρεῖ ννὰ8 ἃ ΟΠαγαοίογίβιϊς. αηὰ 
ΡΓοΟΪοι Πα βαγίηρ οἵ Ῥ]αίο᾽5 (Ρ]υῖ, Οογιῦ. 
Δί. ΝΠ 2. 718 Ο ἢ}, οἡ τὴς πηβαηίηρ᾽ 
οἵ νυν ῃῖοἢ 566 ἄρῃ. 1. 

10 τὸ ἐχόμενον τούτον. 1 γεωμετρία 
1.6. ἡ τοῦ ἐπιπέδου (ὈΡΙαῃα 5ιγδ665) πραγ- 
ματεία (558 Ὠ) σοποργηϑ 1156} νυ ἢ δευτέρα 
αὔξη, αὐ Θιογθοιηθίυ ψΊ ἢ τρίτη αὔξη, 
γγῈ ΤΩΔΥ πίον ἴΠαὶ ἀριθμητική ἄφα]5. νν ἢ 

1ῃΠ6 πρώτη αὔξη, 1.6. ῬΓΘΒΙΠΠΔΌΪΥ [Πα 
11η6, ϑν ΠΟ, δοοσογαϊηρ ἴο ἴῃς ΡῬγίμαρο- 
γβδη5, ἰ5 ἃ οο]]θοίίοπ οἵ ροϊπίβ (εἴ. Δατῦς 
804 Α δηῇ οΙΠ]αὰῇ 1.ο. Ρ. 51). Απά ἴῃ 
Ροϊηΐ οὗ ἰδοΐ (ῃ8 11η6 τερυθβδθηΐθα Πα ΠΟΥ 
Διηοηρ ἴΠ6 ῬυΠαρούθαηβ χοῦ] 85 {πὸ 
Ροϊηΐ 5 {π6 σϑοιηθίσοαὶ συ πθο] (ον ἰῃ6 
αηϊΐ : οὗ, ΙΧ 587 Γ᾿ 22. Ηδξεηςεα ἐχόμενον 
τούτου: Μὰ ἴαϊε [Πς δευτέρα αὔξη αἰίοΓ 
[Π8 ἤτβί. 866 αἶδο Αρρ. 11 ἴο {Π15 Βοοκ, 
8Δη4 Αρρ. 1 ἴο ΒοΟΟΙ ΝΠ Ραχ 1 2. 

21 ἢ γεωμετρίαν κτλ. Τῇῆδ 5646 Π06 
-ΟΑἐἑδοιμδίγυ αἰζου ἀριθμητική---νγὰ5. Ῥτο- 
ῬΑΌΪΥ ἃ ἀϑι18] οὔθ νυ] ἰΘασῆθυβ, αν ἴῃ 
Ρ]αΐο᾽ 5 {ἰπ|6 : 58ε86 ὐαβθθυρου 27, θη λ7η.᾽ 
“4. ζγρίογγίσλέ τι Ρ. 340 απ οἵ. Αρρ. 1]. 

ὅσον μὲν κτλ. 15 ΘἜΧΔΟΙΪΥ {Π6 δἰ 6 
οὔ τῆς Πιἰξίουιςαὶ ϑοογαΐθθ, ἂα5 Κύόῇῃ 
(41. 52. Ρ. 376) απὰ οἰπιϑῖβ μπανε ροϊηϊθα 
ουἵ, σοπηραγηρ Χρϑηῃ. 27ε21. 1᾽ 7. 2 
Ῥγαοίίοαὶ ἡβοθββιίϊθβ οἵ [Πἰ5 ἰεἰηα ρυοΡΑθΙῪ 
οΥρὶηαίθα (6 βοίδπος (ον Οὐ 77αἐλ. 
ΡΡ- 134 {{} δηὰ σανα ἰξ 115. παιὴβ γεω- 
μετρία. ΤῊ παπηα μαθήματα (οΥ μαθημα- 
τικά) ἴῃ ἴπ6 βρβϑοῖδὶ 5θῆβε οἵ Μαιποεπιαίῖος 
ΟΥ̓ 65 115 οὐἱρίη, πὸ ἀοαθί, ἰο {Π6 ρΡοβί(οῃ 
ΟΟΟΡΙΘα ὈΥ τηδιπϑπηαιίοα! ϑδίμαθθ ἴῃ 
ΡΙαίοβ μαθήματα: Ὀπὶ {Π6 ἰἰϑᾶρσα ἰ(561 
5. ποῖ [ουπᾷ {11 Αὐἱβίοι!ς (Ἰλοιῃ] δα 1.ο. 
Ρ- 18), ΔΙπουρὴ ἴξ 15. οἰθασ ἴγομι [Δ 2{21.} 
900 Ὁ, {παὲ βοπὴβς Ρ]αἰοηϊδίβ γοβεηϊθα {ΠῸ 
γελοῖον ὄνομα γεωμετρίαν. Οἴαιοο τορτο- 
βθηΐβ (Π6 ργδοίίοαὶ ροΐηϊ οἵ νίδενν {πτοῦρἢ- 
ουἵ: οἵ, 527 Ὁ. 

526 "Ὁ 25 καὶ πορείαις. “ϑοτὶρίαπι 
νΕ]]θῖὰ καὶ ἐν πορείαις" (ϑ14}]}Ὀαππι)}, ΤΕΣ 
Ἰάϊοπι 15. σοι ΘΠΟΙΡῊ : 5ες Κιϊῃηθυ- 
Β1855 ΟὟ. ΟἹ», 11 τι Ῥὲὶ 48, 
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“ “Ὁ ΄ Ν - ͵ 

τοιαῦτα βραχύ τι ἂν ἐξαρκοῖ γεωμετρίας τε καὶ λογισμῶν μόριον" 
ΡΞ «ἈΝ Ὁ “-“ 

τὸ δὲ πολὺ αὐτῆς καὶ πορρωτέρω προϊὸν σκοπεῖσθαι ' δεῖ εἴ τι 
“ Ν - Ἄ Ν “ - 

πρὸς ἐκεῖνο τείνει, πρὸς τὸ ποιεῖν κατιδεῖν ῥᾷον τὴν τοῦ ἀγαθοῦ 
50. 7 » ΄ ΄ ΄  Α Σὰν ὁ “ 3 “ Ἀ 5 

ἰδέαν. τείνει, δέ, φαμέν, πάντα αὐτόσε, ὅσα ἀναγκάζει, ψυχὴν εἰς 
-“ 7' ΜῈ Ν 

ἐκεῖνον τὸν τόπον μεταστρέφεσθαι, ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ εὐδαιμονέστατον 
“- ὰ - Ν »:» 5 - ᾽ - 

τοῦ ὄντος, ὃ δεῖ αὐτὴν παντὶ τρόπῳ ἰδεῖν. ᾿Ορθῶς, ἔφη, λέγεις. 
Ο "ὦ “- » Ν 3 ᾽ὔ 3 “ θ ἃ θ 7, 3; δὲ » 

ὑκοῦν εἰ μὲν οὐσίαν ἀναγκάζει θεάσασθαι, προσήκει, εἰ δὲ γένεσιν, 
᾽ , ΄ Ἵ 5 "4 “ , Ἔν; Ὡ 5 7 

οὐ προσήκει. Φαμέν γε δή. Οὐ τοίνυν τοῦτό γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
-“ , ᾽ν 7 

ἀμφισβητήσουσιν ἡμῖν ὅσοι καὶ σμικρὰ γεωμετρίας ἔμπειροι, ὅτι 
΄“ “ “ “-“ ΪΆ 

αὕτη ἡ ἐπιστήμη πᾶν τοὐναντίον ἔχει τοῖς ἐν αὐτῇ Χόγοις λεγο- 
- 7 " 

ἸΠΤῶς; ἔφη. Λέγουσι μέν που 
7ὔ 

μάλα γελοίως τε καὶ ἀνωγκωίως" ὡς γὰρ πράττοντές τε καὶ πρά- 
Ξ Ψ ΄ ᾿ , Α "4 ͵ 

ἕεως ἕνεκα πάντας τοὺς λόγους ποιούμενοι λέγουσιν τετραγωνίζειν 

μένοις ὑπὸ τῶν μεταχειριζομένων. 

ν ,ὔ Ν "Ξ 

τε καὶ παρατείνειν καὶ προστιθέναι καὶ πάντα οὕτω φθεγγόμενοι" 

28. προιὸν Π: προσιὸν Α. 32, 1 οὐ ἌΣ οὗἐ Δ“: 

526Ὲ 3531: τὸ εὐδαιμονέστατον τοῦ 
ὄντος ἰ5 οἰἰεά ὈΥ Βίυιμηρ! (1.ο. Ρ. 95 
71..3) ἴῃ βιρροτὶ οἵ Πἰ5 Ἰἀθπιποδίιοη οἵ 
{ῃς Ιάξβα οἵ ἀοοα ψιἢ (οᾶ : 5ε6 οὗ Ι 
505 Α. 

33 γένεσιν. 510 Α 722. 
527 Α 3 αὕτη ἡ ἐπιστήμη κτλ.: 

6 παΐυσγε οἵ {Π15 βοίθῃοε. ἰβ ἴῃ ῥ͵ε- 
οἶδ6 σοπίγδαϊοίίοη ἴο᾽ εἴο. πᾶν τοὐναντίον 
15 δάνεγθιαὶ, δῃα ἔχει 1ηἰγαηϑιίῖνε. [ἢ 
ψνΠδΐ (Ο]]ονν5 Ρ]αΐο 15 ποΐ (α5 514]}] Ὀαπτα 
Βίγ ΠΕ] Ὺ ΒΡΡΟΞ65) οδθηβισηρ σΟηΐθηῚ- 
ῬΟΙΑΥΥῪ ῬΘΟΙΠΘ ΓΟ η5, “564 νἱταπ ἡποα- 
ἄπ ἰρ511|5 βοϊθηίαθ "ἡ (ϑομποιάθυ, ΨΠῸ 
γοίειθ ἴο ΥἹΙ 510 Β--511 Α), [ῸΓ δνεξῃ 
ἴῃοβε ὅσοι καὶ σμικρὰ γεωμετρίας ἔμπειροι 
ἀργεα ψ] τη. Τί 15 Πονγανεὺ ργοΡΑὈ]8 
ΟἿ Οἴου σγοιηβ {παΐ Ῥ]αῖο ΠΙΠΊ561Γ ννᾶ5 
αἰταϊα 1θϑί ΠῚ5. ΡῈΡ115 5Βῃου] 4 ἀερεπα ἴοο 
τ οἢ ΟἹ φΘΟΠΊΘίΥΙσα] ἤριιγα5. Δ Πα ἸΠ5ί{τι- 
τηρηΐβ; δηά Ρ]αΐαγοῃ (6115. τ {Ππαΐ ἢς 
ταρτονθα Επιάοχιιβ δη6 ΟἰΠεὺβ ἴῸὼσγ (ἢ 15 
ΨΕΙΥ ἴδυϊ!: ἀπόλλυσθαι γὰρ οὕτω καὶ 
διαφθείρεσθαι τὸ γεωμετρίας ἀγαθὸν αὖθις 
ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ παλινδρομούσης, καὶ μὴ 
φερομένης ἄνω μηδὲ ἀντιλαμβανομένης τῶν 
αἰδίων καὶ ἀσωμάτων εἰκόνων, πρὸς οἷσπερ 
ὧν ὁ θεὸς ἀεὶ θεός ἐστι ((ογῖο. 2)152. 1 
2. 718 Ε: οἵ. αἷδὸο Κ1. 77αγε. 14. 5---ἴ. 
ἼΠς «ἰηεοαοίς ταοίειθ ἴῃ Ῥαγίϊο]αΓ ἴο 
βἰευθοῃγθίτ 4] ̓ πϑίγατηθηΐβ, θαΐ 15 τηοτα] 
ΔΡΡΙΙῈ5. δα Ὲ4}}ν (ο [Π6 βίπαν οἵ ρ]απα 
ϑεοοπιείγν). 8566 Κοίῃϊαπῇ 1.ο. Ρρ. 66 ἢ, 
«πὰ ον Οὐ 77α͵λ. Ρ. 181. 

5 ἀναγκαίως “ἷἶπ ῬερραΙΥ [ἈΞ Πϊοη ἢ 
(" ποιῃρεάγαηρθηθῃ ὟΝ εἰσε ἢ Ῥυδῃι]). ΤΠΘῪ 
ΑΥ6 “Παγὰ πρ᾿ ἴου νου 5 ἴο ὄχρῦδθβ {ΠΕῚΓ 
τη δ ηΐηρ, 8Π4 τηϊϑδί σΟηΒΘαΠΙΘ ΠΥ τι58 
Ἰαησιιασα ΠΟ ἄοαβ μοί: οἵ. ΝῚ β1ο ἢ. 
7. αῃὰ (.᾽5. Ἐχρ]δηδίίοη. “ἢ ΠΊΘΤΕΙΥ 
ῬΙΔΟΙΙΟΑ] ποαᾶβ ἴῃ νἱανν᾽" 15 αυϊΐα ψσοηρ; 
ΠΟΙ͂ 4οε5 {Π6 ὑνογὰ ἄρρθᾶγ ἴο τὴη6 ἴο οοῃ- 
ἰαῖη “4 ἰδοοδίίοιιβ. δ᾽] πβοη ἴο σεοϊηδίγοαὶ 
ΠΘΟΘΒΘΙΥ Ὁ (1π {π6 βεῆβε οἱ Ψ' 458 Ὁ), 
ἃ5 ἰπεὺ ϑϑεῖί. Μαάνὶρβ ἀκάκως [ὁΥ 
ἀναγκαίως 15. ἃ 5]ΠΡΊΠΪΠΑΥΙΠΥ ὈΠΠΆΡΡΥ 5ι11- 
ϑαβίίοῃ. 

7 παρατείνειν -- ςἴ[ο ΔΡΡΙΥ,᾿ 6.5. ἃ 
ῬδΙΑ]] ΘΙ ΟρΥ ΠῚ ἰὼ ἃ σίνθηῃ ᾿ἰπ6: οἵ. 2)7ε72. 
87 Α (παρὰ τὴν δοθεῖσαν---γραμμὴν παρα- 
τείναντα κτλ.) ν] ἢ ΕΣ. 5. ὙΠομρβοη 5 
ποΐῖθ. Β]655 ἴαϊζεβ {πΠ6Ὸ βατηξ νῖδεν (αἷς 2}. 
γιαΐλ. Ρ. 19). ΕἸ ΟΠ14᾽ 5 Ἔχριθββίοη [ῸΥ [ἢ 5 
15 παραβάλλειν (Χ 18 Π. ἀπα 24:72: οἵ. 
Οδηΐου 1.6. ἢ. 145). ὙΠ6 οΥαϊΠδΥῪ ἰγδη8- 
Ἰαϊίου. “ργοάιιοθ᾽ (45 6.5. ἃ 11π6) μα5 πὸ 
δας ΠΟΥ γ, ἀπ ἘλιΟ]Π 15. τνογα [ῸΥ “ΡῬτο- 
ἀποϊηρσ᾽ ἃ ᾿ἴπ6 15 ἐκβάλλειν ΟΥ προσεκ- 
βάλλειν (1 5, 17 ἀπΠ4 ας ζγι. 850. 4150 ἰπ 
ΑἸ βίοι] : 566 {Π6 Ζγω, “41γ15ΐ. 5.ν.). 

προστιθέναι : “(ο «44,᾽ 56. ὁη6 μέγεθος 
ἴο Δηοίμει ἴῃ Δ ΠΥ σεοιηθίσίοαὶ σοηβίτγιο- 
([ἴοη : οἵ. Νίσομη. 7γίγοα,. “447. 1112. 2. 
ἘΟ] 4 865 συντιθέναι, σύγκειμαι (Χ τό 
αηα ρα5517,2) οἵὁἨ 510} δη ορετζαδίϊοῃ. 

φθεγγόμενοι ἰ5 ΞαἸά ““Ποη 5ἷ'η6 εἱθραηίὶ 
αιαάατη ἰτγϊβίοηθ ̓᾿ (ΘΑ! αι) : οἵ. ΥἹ 
ΒΟ5 Ὁ 2. 

527 
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Ἁ ΄ 
Β τὸ δ᾽ ἔστ' που πᾶν τὸ μάθημα ἱ γνώσεως ἕνεκα ἐπιτηδευόμενον. 

Ν 3 7 Ἁ 

Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ 
“ ς “ ,ιῶΝὩ ἢ ’ὔ 3 5 3 ““ ͵ ’ 

ποῖον; Ὥς τοῦ ἀεὶ ὄντος γνώσεως, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ ποτέ τι γιγνομένου 
καὶ ἀπολλυμένου. 

νι “ “ Ψἷ ͵7 

Οὐκοῦν τοῦτο ἔτι διομολογητέον ; 

-“ ἂν 

Εὐομολόγητον, ἔφη" τοῦ γὰρ ἀεὶ ὄντος ἡ 
ΝΥ [ρ ,ὔ 5 . Ν » τὰ “-“ - Ν 

γεωμετρικὴ γνῶσίς ἐστιν. Ολκὸν ἄρα, ὦ γενναῖε, ψυχῆς πρὸς 
3 “ Μ “Ὁ μὴ 5 Ν , Ἂ Ἁ ἈΝ 

ἀλήθειαν εἴη ἂν καὶ ἀπεργαστικὸν φιλοσόφου διανοίας πρὸς τὸ 

ἄνω σχεῖν ἃ νῦν κάτω οὐ δέον ἔχομεν. Ὥς οἷόν τε μάλιστα, ἔφη. 
« ""’" ᾿ ΝΜ 3 33} » ,ὔ ΄ ΄΄ « «ε 5 [ΩΣ 

Ο Ὡς οἷόν τ᾽ ἄρα, ἦν δ᾽ ' ἐγώ, μάλιστα προστακτέον, ὅπως οἱ ἐν τῇ 
, Ἂ ΄ 7 3 , Χ ἈΝ Ης 

καλλιπόλει σου μηδενὶ τρόπῳ γεωμετρίας ἀφέξονται. καὶ γὰρ τὰ 

11. 

ἀφέξωνται ΑΤΙ ψ. 
εὐομολόγητον 11 εἰ γὙρ ἴῃ πιαῖρ. ΑΞ: εὖ διομολογητέον ΑἸ. τό. ἀφέξονται 1: 

8 τὸ δέ: “νηοτοαϑ᾽ : οὗ 1 340 Ὁ 72. 
527 Β τὸ τοῦ ἀεὶ ὄντος. Ε]αῖο ΠοΙά 

1Π6. ο]εοίβ. οὗ τηδι μθηηαιῖο4] βίαν τὸ θεὲ 
ἀΐδια καὶ ἀκίνητα “Εἴοτπα] ἀπά ππομαηρε- 
Δ 016’ (Αὐῖβε. 2766. Α 6. 9870 τό: οἴ. νΙ 
510 ΟΠ, ΝΠ 526 Α 1), θὰϊ ποῖ 14665. 
ΓΗ ΡΙαίοπῖς τηθαηίηρ οἵ τοῦ ἀεὶ ὄντος 
15. σαγίδ! ΠΥ ποΐ Ἔχπαιβίβα ὈΥ {Π6 οὈβεῦνα- 
τίοη {παῖ “1Π6 {γατης. οὗ Ἔν ΟΥΥ βοῖθποα ἀΥ6 
Αἰνναγ5. {τιθ ̓̓  (Βοβαμαιεὶ). ὄντος τ ρ]165 
Βα δίαιτα] αχίβίθποθ, ἱπάθρεπάθηι νυ οἵ 
ΟἿΓ ἱπουρηΐβ, ἀπ Ἱπθρεμ θην αἶβὸ οἵ 
ῬαγἊουϊαῖβ ὙΠ6 εχἰβίθποθ οἵ τὰ μαθη- 
ματικά αἃ5 μιμήματα τῶν ὄντων ΟΥ̓ ΠΟρ]65 
οὗ 1ῃ6 4645, “τπονίηρ ἴῃ ἀῃὰ οἱ οἵ [Π6 
τηδίοσίαὶ δι θϑίαμοθ οἵ {π6 {Ππίνοτϑο, ἡ ΠΊο ἢ 
{ΠΘῪ δίαιηρ ψ ἢ ἀη ἱπῆηϊία ἀϊνευϑιυ οὗ 
[ουὴ5 ἀπ 5Παρθβ, 5 ἃ οαγάϊπαὶ ἀσοοίγϊηα 
οὐ Ρ]αΐο᾽β ρῃγϑίοβ. (7᾽ 121. 5δὸ Ὁ ἃ].), ἀπᾶ 
Βοβαπηιθὲ ἀρρθᾶῖβ ἴο τὴβ6 ἴο τὸ [Π6 
νΟτ5 οἵ Ρ]αίο οἵ Πα]Γ {Ππεῖγ βρη ἤοαηοο, 
ἴῃ {πΠ6 {γα 1655. αἰζεηρὲ ἴο ἢπαὰ ἰπ Πἷ5 
ΟΠΙΟΪΟΡΎ ποιπΐησ τς ναὶ σΟΠΠ]ΘΠα5 
561 ἴο οεδγίαϊῃ βοῆοοὶβ οὐ Ῥῃ]Π]ΟσΟΡΥ 
ἴῃ [Π6 ῥγδϑθηΐ ἄδαγ. ὅεε ν 4768 δπά 
Αρρ. 1. 

1ῖο τοῦ ποτέ κτλ.: “(καί ψΠΐο ἢ αἱ 
ΒΟΠῚ6. Ῥαγϊοι αν {ἰπ|6 15 ἃ Ῥαυ[οα]αγ ἴπ- 
βίαμοθ οἵ Ὀβοοιηΐηρ ἀπ μευιϑῃϊηρ.᾽ τι 
γιγνομένου ὄντος ([Π6 σοριι]4) γιγνομένου 
τινός, Ὀὰχΐ γιγνομένου 56} ἴηνοῖνες {πὸ 
σΟΡαΪα, [Π6 ργθϑοποα οἱ νυν σῇ ἡνοι]α Ποῖα 
Ὅ6 ἸηἰΟΙδΊα 6. ΟΣ ἡ 473 Ὁ 2. απὰ 
Ἐπίλγῥᾶ. τὸ σ εἴ τι γίγνεται ἢ τι 
πάσχει, οὐχ ὅτι γιγνόμενόν ἐστι, γίγνεται, 
ἀλλ᾽ ὅτι γίγνεται, γιγνόμενόν ἐστι. Ηεῖο 
τι 15. ἱπάβο! μα υῖβ Πκ τὰ ἰῃ Δαεά. 200 Β, 
εμέχ, 247 Β (οἰομένῳ τι εἶναι), Ζιλγώ. 
303 Ο (δοκούντων τι εἶναι), οὐδέν, μηδέν 
Εἴθ. [Ο]ΘΥα Ὀ]Υ οἴϊαπ ἰπ ἱταροάγ, ἀπὰ (᾿ς 
Δανογθῖα! τι56ὲ οἵ ἀμφότερα ἀπα τἀναντία 

(ε.σ. Ζαεῖ. 185 Α ὑέων γὰρ που ἢ χρηστῶν 
ἢ τἀναντία γενομένων κτλ.): οἷ. α]50 
(ἢ ΘΟ ποθι οσ ἡ αἰϊέ. Ὁ. 57) Ῥτοο]. Ζ)ὲ 
Ζ7Ζ1η1. 136 Ε τοῦ---αδιαιρέτως πάντα ὄντος 
εἴ ἃ]. ὍὕΠα πα θο! Π80]6 ουηλ δα α5 ἴο {Π6 
ΕἸΏΡΠ 4515, απ ᾿η 666 τινὸς (1[ Ρ]ασεα αἴτεον 
ποτέ) σου] Πα ]ν βίαπα αἱ 411. Θομ ποίου 
ἰγαηβαΐαβ “65 εἴνναϑ να θη θη τπ4 νοῖ- 
ΘΕ ΠΘηδη,᾽ ΔρΡΡΑΥΘ ΠΥ ἰαἰκίηρσ τὰ ρυεαϊοα- 
{ἰνεὶγ ννἱ1ἢ γιγνομένου. Βαΐ [Π6 Ἔχ ργθββίοῃ 
“1Παΐ νυν ὨΙοἢ ὈΘΟΟΠ.65 βοιπθίῃηρ ̓  βιρσοβίβ ἃ 
51 υπίγαϊαχη ἀπ ουϊγίηρ γιγνόμενον. νν ΠΟΥΘα5 
1Π6 ΟΠ]ΥῪ σογγαοΐ ἀμί Π6515 ἴο ὄν (τοῦ ἀεὶ 
ὄντος) 15 γιγνόμενον ἰί5ε![. ϑ1Δ]] απ τὰ 
ὙΓΟΠΡῚΥ ΘΧρ αἰ η5 τὰ 85 “ δἰ1]πᾶ τγαϊοηα. 
Α ἴδνν ἹἸπίθυοσ Μ85 οὔτέ ἰΠ6 ννοτάὰ. [1 
Ῥε αν {ΠῸ ἰοχέ 15 δοιιηά, {Πποιιρ Ροβϑὶ ]ν 
τι 5ποι]α θῈ δοοδηίε, ἃ5 ἴῃ [Π6 δχδοιν 
ΒΙΠ}1Π1αΥ Αὐἰβίοϊθιϊϊαηθ. ἰϑᾶσο οἵ τὶς “δὰ 
βσῃηϊβοαπάασιη τὴν ἀτομότητα" (ΒοῃϊΐΖ 
7ηα, 41,7. Ῥ. 763) 6.5. ὁ τὶς ἄνθρωπος. 
ΤΠΘ τι56 οἵ ποτέ αἴβο γϑηλϊηβ τι οὗ (Π6 
ποτέ οἵ {Π6 ( αἴθρουοβ. 

12 γεωμετρική ἰ5 Δῃ αὐ]φοίϊνα (ΘΟ Ππεὶ- 
ας). 

14 σχεῖν. ΤΠ ἴβηξβθ 15 ἱποῃοαίϊνε οὐ 
ἸΠΡΎΘΘΘΙνΘ, ἃ5 5118}: 566 5106 Ε 72. 

527 ο τό καλλιπόλει. ϑοοταίεϑ τᾺ]- 
1165 ΟἸδῖοο οἡ Πἷ5 “Ῥγαῖ τοιη.᾿ ὙΠδ ννοχά, 
α5. Τ. πὰ Ὁ. ροϊηξ οαΐ, 15 {1}} οἵ το πάου- 
Π655 δηα αἤροίίοη. (ΠΡ ] 15. νὰ {Π6 
ΠδΠ6 οἵὁ 5θνϑίαὶ οἰ(165 ἴῃ ἄτεθοα (Ραρε- 
ΒΘΉΒΘΙΕΥ (7. Ζ ζρεγιγιαγε. 5.ν.}, ἃ ἴασΐ 
νν Ποἢ ϑαποϊθηαν τείας ΕΗ ουνγουάθπ 
ἀοιθίβ αἋ5 ἴο {π6 [ουπιαίίοη οἵ {Π6 ννογὰ : 
566 αἰ50 (1 ΘΠ πεἰ6γ) [οὐ φοκ᾽ς 2177}- 
71οὐ ΡΡ. θοο---ὅογ. ΠΙογννοσάθη οὐρπΐ 
ποΐ ἴο πᾶν τοννθα {Π6 ἰαβίθ]οϑς δηάᾶ 
ΡΙόβαῖσ οοη]θοίατοβ καλῇ πόλει (113) ἀπὰ 
καλλίστῃ πόλει (3). 
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“ ῇ 

πάρεργα αὐτοῦ οὐ σμικρά. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

Ποῖα; ἢ δ᾽ ὅς. 
[2 διὸ ἽΑ τε δὴ σὺ εἶπες, ἦν 

σον Ν ἢ Ἂ, ᾿ Ν δὲ Αὶ Ν ΄ θ “ 

δ᾽ ἐγώ, τὰ περὶ τὸν πόλεμον, καὶ δὴ καὶ πρὸς πάσας μαθήσεις, 
Ω͂ Ἵ 3 ΄ 2 “ ΝΠ Ν Ν 

ὥστε κάλλιον ἀποδέχεσθαι, ἴσμεν που ὅτι τῷ ὅλῳ καὶ παντὶ 
᾿ " κ ν᾿ , κ᾿ , 

20 διοίσει ἡμμένος τε γεωμετρίας καὶ μή. Τῷ παντὶ μέντοι νὴ Δί; 
“ -» Ψ “- 

ἔφη. Δεύτερον δὴ τοῦτο τιθῶμεν μάθημα τοῖς νέοις; Τιθώμεν, 

ἔφη. 

Χ, Τί δέ; Ι τρίτον θῶμεν ἀστρονομίαν; ἢ οὐ δοκεῖ; ᾿Εμοὶ 
- Ψ Ἂ δ: ΡΣ 3 θ , μ᾿ Α, “ ν 

γοῦν, ἔφη" τὸ γαρ περι ὠρας εὐαισθητοτέρως ἔχειν καὶ μηνῶν καὶ 

24. ἐμοὶ γοῦν ΤΠ : ἔμοιγ᾽ οὖν Α. 

αὐτοῦ: νἱΖ. τοῦ μαθήματος. 
18 καὶ δὴ καὶ κτλ. 566 οη 526 8. 
20 ἡμμένος τε. Ηοτννεγάθη δχοῖβοβ 

τε, σου ρδιϊηρ᾽ 526 ἢ; Ὀυΐ [ῃ86 Μ85 ἃτ6 ἃ 
βαίου σι 6. 

527 ο- “5288 .51α]} τοῦ 27 65ε710 6 
“εἰγογο)ῖγν ας οτι7, ἐλήγα! σεόγεεί 9 (ἰλατέεο 
αῤῥγούέξ, ῥοϊγιέϊγεο 0 115 τιδ  μεζγεσος 171 
2γαείεαί αὔαϊγ5. 417127 γεῤγουΐγιρ ἀὲς 
7»16για] 70», αὐἀὐνοεαΐζζγ" ἐλε Τἠαξογεές ετεγ,γ- 
σἰεἰηξ ελίοῖν ογε ἐλὶς σγοτέγα, «ϑοεγαΐες 
οὐὖσεγψες ἐφαί ἐλ4 φοἰϊα «λομία ,γοέ ὧδ 
σέμαϊεαί 171 {ἐσοἶῦ, αγτα] α7ζεγετυαγας ἐδδ βοἱἹαῖ 
771. γηοίΐογ. 27: ολε7᾽ τυογαῖς .δ)167607)16 7.7} 
σΠοιία φγεοσσαῖ Α΄ σἐγογιονεν. Αἰ λοιρὰ ἐΔδ 
Ζγοδίεγες ο7 «δ δγδογεοέγ» αγὲ 7106 γεί σοϊωοί, 
τὺ η:α»ν ἦοῤέ 7207 φημεεθδς φεγια127 2γο 67 
φμϊάαηος, ἀραὶ εὐ ἐδ σπῤῥογέ ογ ἐλέ 
,ΘΖαΐδ. 

521 Ὁ ἢ. Οη π5ἰεγβοιηδίγυ ἴῃ {πε ρὲ 
οἵ Ρ]αίο βεεὲ Βοιίῃ]αα 1.ο. Ρρ. 69---74; 
Οὐδηΐου 1.5. ΡΡ. 194-202, ΤΑΠΠΘΙΥ δ ετ!. 
Ῥαΐ,. Χ (1880) ΡΡ. 523 ἢ. ὙΤΠδ πηοβί 
[υηοιβ βίθυθοιηθίσι οὶ ΡΥ] θὰ οἱ Ῥ]αίο᾽ 5 
{{π|6 νγὰβ (ῃ6 50-681164 “ Τ) 6] ΡΥΟΌΪ]ειὴ ᾽ 
ΟΥ ἀπρ]]οδίίοη οὗ {Π6 σα 6, ἀπά 1 15 ΠΙΡΉΪν 
ῬΥΟΡΔΌ]6 {παὶ Ρ]αίο μαά (15 ἡαθβίίοη ἢ 
Ὧ15 τηϊπὰ θη Π6 ψτοΐθ (ῃ6 ργεβεηΐ 
σΠπαρίθυ. Α ἀγαϊηδίϊς ροβΐί, ννῆοπι Ψ ].κ- 
ΘΠΔΘΥ ΒΙρΡροβαα ἴἰο θὲ Εὐυτρίάεβ, Παά 
ΔΙγοδ αν τηδᾶς Δ]]ϑἰοη ἴο 1 ἴῃ {Π6 11π65 
μικρόν γ᾽ ἔλεξας βασιλικοῦ σηκὸν τάφου"! 
διπλάσιος ἔστω. τοῦ καλοῦ (ν.1]. κύβου) δὲ 
μὴ σφαλεὶς ! δίπλαξ᾽ ἕκαστον κῶλον ἐν 
τάχει τάφου (Νάιοῖκ 77αρ. ΟΥ. 27. Ρ. 
676). ὙΠα ϑίοσυ τὰπς {παὶ (Πς Το] δ η5, 
Ὠανίηρ θαθη σοτηηδηάδα ὈΥ αι οἴδοὶθ ἴὸ 
ἀου]6 ἃ σογίαϊη Αἰ αυ, ἡνεσα ἴῃ σγθαΐ Ρει- 
ΡΙοχίίν, διαπεμψαμένους δὲ τοὺς παρὰ τῳ 
Πλάτωνι ἐν ᾿Ακαδημίᾳ γεωμέτρας ἀξιοῦν 
αὑτοῖς εὑρεῖν τὸ ζητούμενον (ἘγαϊοΞΙ ΘΠ 65, 
αποίεα Ὀγ Ἐλιζοοῖιβ ᾿ἰῃ ΑΥσἢ τη θα. ΠΠ ΡΡ. 
102 ἢ. Ἡ εἰ θευρ. 866 αἷϑοὸ Ῥ]αΐ. αἱ ρει. 
ϑοΥ, ἢ. 570 Β-Ὁ δηᾶ (ὁ εἰ αὐ. ΖεἼῤλος 6. 

17 286 Ε ἴ., ἀπά Τοῆδηηεβ ῬΠΊΪΟΡρ. σπαοίοά 
ὈΥ ϑίυτιη 2)ας 2 εἤρελθ ᾿γοῤῥογε ᾿. 10). 
ΡῬΙαΐο ανουγα!]Υ επίθιίδ! θα {ΠΕ ῚΓ ἀρ Ϊ1- 
οδίϊοη, δηα [Π6 βἰπάεπίβ οἵ {Π6 Ασδεθιην 
5εῖ ἴο νγουκ νυ! ἢ δχ γα ου ἸΠΔΥΥ͂ Θη Πιι51 450}. 
Α τοιηδηζαὈ]6 βίη] 15 νγὰβ [ΠΘΥΘΌΥ σίνθη 
ἴο {Π6 βία γ᾽ οἵ βἰδσεογηξίγυ, δηα {ΠῸ 1) 6] ἴα ἢ 
ῬΓΌΡΙΕΠΙ νγὰ5 5 Θββία]]Υ βοϊνεά. ὍΠ8 
δΔηδοάοία τᾶν οἵ σουγβαε 6 Δροοιυρῃδὶ, 
Ῥαΐ ννε ἢανε ἢοΐ {Π6 βιηδ]]αϑί γεάβοη [ου γα - 
Ἰδοιίηρσ 1. ὙΠΕῈ ππθΠΊοΥΥ οὗ 50 ἢ ἱποϊάθηΐβ 
15. 5ΌΔΠῪ ΟΠ ΘΥΙβῃ θα ἢ ΡΘΟΙΠ1ΑΥ σᾶγα [ἢ 
1η6 ΠΙβίογτυ οἵα Οο]]εσε, ἀπά Εγαϊοβί πθη85 
(12η6---τ 94. 8.6.) νγαϑ ὈΟΥΠ ΟἾΪῪ Βανεηίγ-Οη 6 
γεαῦβ αἰίεῦ Ῥ]αίοβ ἄξαίῃ. [9}π δὴν οᾶβα 
1Π6 ἀπρ]Ἰσαίϊοη οὗ {Π6 σα θ8 πηδῪ νγ6}} πᾶνε 
566 πε ἴῃ ῬΙαίο᾽ 5 {{π|6 ἃ ἡποϑίίοη οὗ [68 
βΒγϑί ἱπῃηρογίαποβ [ου {Π6 ραγροβαβ οὗ βίεγθο- 
τη θί γι 4] ΒοΙθης6, ΟΥ̓, ἃ5 ΤΙ ΔΏΠΕΓΥΥ͂ ΤΕΠΊΔΙΪ,5 
(1.ο. Ρ. 256), {6 ἀπιρ]οαίίοη οὗ (Π6 5βηπαγα, 
γνοἢ Πα αἰγθαᾶν Ὀθθη ἀἸϊβοονεγθα (}7}}1672:. 
82 Β [{}, νναβ θεϊϊθνεὰ ἰο θὲ {Π6 ἱκεὺ ἴο 
ΡΙαπα ῬυΟΌΙειη5, ἃπα 50 ἴ{ ννὰβ ΡΥ Δ Ὀ]Υ 
ΒΌΓΠΪ56α {Παΐ [Π6 διπλασιασμὸς τοῦ κύβου 
του] σῖνε {Π6 βοϊαςοη οὗ ἃ νν 016 56 υ165 
οὗ 50114 Ρτόθ]εμι5. ἘΠΡΊ 5 τϑαᾶθιβ νν}}} 
Πηᾶ ἃ 5ῃοτί δοοοιηΐ οἵ {Π|8 οἰ αββῖοαὶ 
ἀπορία νυ] 1 Ξοπηα οἵ 115 ἀποῖθηΐ 5ο] 05 
ἴῃ ουβε Β4]}}5 272αἱά. “Μεογέα ΐονις αγιαῖ 
Τγοδέίδηις ΡΡ. 154 Πἔ. ὙὕΠ6 πηοβί ε]α ογαῖς 
Δ ηα εχῃαιιϑίϊνα Πἰβίουυ οὐ [Π6 ρυοΌ]θ μη 
Δα [5 5ο] α[οη5 ἴῃ Δη 4 Ὁ} 15 {παι οὗ 
Θίαγπὶ 2)ας Ζ)εἰΐδελε “γοῤέῥεηε χ80ύ. 

23 ἐμοὶ γοῦν. ϑΘοῃποίάεθγ ἀπα οἰ ΠῸ 5 
ττῖίε ἔμοιγ᾽ οὖν (566 ε7΄.. 21.), ὈὰπΓ οὖν 15 
ἴοο 5ἰΓΟΠΡῚΥ 1Πατῖνα ἔογ ἐΠ15 ραββαρθ, (Οἱ. 
Ι.335Ε 71. 

24 τὸ γὰρ περὶ κτὰ. Οἵ, 526 6 ". 
8 η4 Χεπορῆομ ποῖα αυοίθα, 65Ρ. 8 4 
ἐκέλευε δὲ καὶ ἀστρολογίας ἐμπείρους γίγ- 
νεσθαι, καὶ ταύτης μέντοι μέχρι τοῦ νυκτός 
τε ὥραν καὶ μηνὸς καὶ ἐνιαυτοῦ δύνασθαι 
γιγνώσκειν κτλ. ἀπὰ ἰηΐνα τὰς ὥρας τῶν 
εἰρημένων διαγιγνώσκοντες. ΠΕ δῃᾶ- 

[52γ8 

μ) 
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: δν οὐ. μῦ ίᾳ οὐδὲ τιλίᾳ προσήκει, ἀλλὰ καὶ ἐνιαυτῶν οὐ μόνον γεωργίᾳ οὐδὲ ναυτιλίᾳ προσήκει, αλλα καὶ 
, ΕῚ : Ἡδὺ Φ αὶ δ᾽ ᾿- Δ ἊΨ » ὃ ὃ , Ἀ 

στρατηγίᾳ οὐχ ττον. ὺς εἰ, ἣν ὃ ἐγώ, ὅτι ἐοικας δεδιότι τοὺς 
“-“ , , ] 

πολλούς, μὴ δοκῇς ἄχρηστα μαθήματα προστάττειν. τὸ δ᾽ ἔστιν 
3 ᾽ “ ᾽ Ἧ, Ἀ “ “ 2 , - 

οὐ πάνυ φαῦλον, ἀλλὰ χαλεπὸν πιστεῦσαι, ὁτέ ἐν τούτοις τοῖς 
, ΡΞ »“ ’ “ 5 θ ’ ’ Ἂς 3 

μαθήμασιν ἑκάστου ὄργανον τι ψυχῆς ἐκκαθαίρεται τε καὶ ἀναζω- 
- Ι 3 , Ν ΄ὔ ς Ν “Ὁ Μ' 2 ὃ 

πυρεῖται ἱ ἀπολλύμενον καὶ τυφλούμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευ- 
“ “ ’ὔ 2 , Ἀ ΕΟ. 

μάτων, κρεῖττον ὃν σωθῆναι μυρίων ὀμμάτων" μόνῳ γὰρ αὐτῷ 

ἀλήθεια ὁρᾶται. Φ Ν Φ “- “-“ ΕῚ ͵ ς ῷ 

οἷς μὲν οὖν ταῦτα ξυνδοκεῖ ἀμηχάνως ὡς εὖ 

δόξεις λέγειν: ὅσοι δὲ τούτου μηδαμῇ ῃσθημένοι εἰσίν, εἰκότως 

ἸΟῪ οἵ [Πἰ5 ρῬαββαρε βιισσαβδίβ (ῃαΐ ἴῃ 
Ῥὶαῖο καὶ (΄ Ὀοτη ἢ μηνῶν καὶ ἐνιαυτῶν 
ἄερεμαᾶβ ου ὥρας, ν᾽ ΠΙΠἢ 15 {Π6 δοουβαῖνα 
ῬίαγαΙ : οἷ. Δάατος 812 Β εὐαισθήτους δεῖν 
γεγονέναι περί τε τοὺς ῥυθμοὺς κτλ. 
Ῥγαροίῖοαὶ δϑίγοπουηῦ Ψν1}11 δη80]6 οπ6 ἴο 
1611 Ὀοίὰ {πε {τἰπι6 οὗ τοηΐῃ ἀπά {Π6 [1η16 
οὗ γεαῦ Ὀγ ἸΙοοκίῃρσ αἱ ἴπ6 τηοοῃ δῃᾶ [Π6 
5ιπ. ΕῸτ ὥρας μηνῶν οἵ. α]50, Ὀ651465 {Π6 
ρᾶββᾶσα οἵ Χεπορῆοη Ἰαβί αποίεά, Ἐπ. 
Αι. 440 ἴ. Σπάρτᾳ κυκλὰς ἁνίκα Καρνείου 
περινίσσεται ὥρα 'ἱ μηνός κτλ. ϑοΠΠΕΙΔΘΓ 
ἃ [π6 ἘΠΊ Ξἢ ἰγαπβιαίουβ ἴα ὥρας ἃ5 
σεπῖτνε δα ρᾶγα}161 ἢ μηνῶν κτλ.» Ὀὰϊ 
ἴς 15 ἀπο! ἴο 5ε6 ψηαΐ εὐαισθητοτέρως 
ἔχειν περὶ ἐνιαυτῶν σαι τη68} : ἴου ἐπιμέ- 
λειαν ποιεῖσθαι ἐνιαυτοῦ καὶ ὡρῶν ἴῃ ΥΙ 
488 Ὁ ἴ5 φυϊίε ἀἸεγεηξ. ΟΠ] ΘΙ θσιμδοθοΥ 
ἰγδηβί αἴθ [Π6 ραϑβϑασα σουσθο οί] Υ. 

εὐαισθητοτέρως. ΓῸΓΤ (Πἰ5 ἴοττῃ οὗ [Π6 
οοιηραγαῖϊνα δίνει 566 1 343 Ε 71. 

“6 ἡδὺς εἴ; “γοι Δηλιιθ8 πη6.᾽ 
Ι 337 Ὁ 3. 

27 μὴ ϑοκῇς κτλ. ΤΟ πβοίαϊπε85 οἵ 
“1561655᾽ δία ]δ5 15. ἃ [πη δπιθηΐαὶ ῥτη- 
αοἶρ[α ἴῃ Ρ]αἰο᾽5β [βοῦν ; ἀπὰ (45 ϑοῆπεῖογ 
Ροϊηΐβ οι) ὅτι ἐν τούτοις κτᾺ. 15 ἰπϊεπάβα 
ἴο 5ῃ6:» (παΐ ᾿ἰθεγαὶ βιυάϊαβ αγὰ ἴῃ ἴῃ6 
Βρῃεβὶ δηά {τπθϑὲ βεηβα πϑϑία]. 

τὸ δ᾽ ἔστιν. 1340 Ὁ 722. 
28 χαλεπόν. (οὐεῖ᾽5 παγχάλεπον (αἴτεΥ 

Νίσομι. “γιέγοά. 417. 111 7) 156. ἃ ΨΠΟΙΥ 
σταϊαϊουβ σμδησε: 5ε6 Αρρ. ΝΠ]. 

29 ἑκάστου. σεν} Ὠιπιδη Ὀεϊησ Πᾶς 
Δ ὄργανον Ψυχῆς νἱἷΖ. νοῦς : ἴἴ 15 ᾿Ἰπάεεα 
[Π6 ΡῬοβϑεββίοῃ οὗ νοῦς γνῃ1ο} τηαὶςε5. ἨΪΠὶ 
αἴ ὁποα {γῪῚ Ὠυηαη πὰ {πϑγον Πα] 
αἰνῖπε (ΝἹ 5ο1 Β7:.). Τα σοηϊῖνα 15 τη ἢ 
ΠΟΤΕ δχργαϑβῖνα (ἢδη ἑκάστῳ, νΥ ὨΙΟἢ ΕΠ εΥ- 
γε γάθη ῬΥΟΡΟΒ68 : σῇ, 518 6 71.,) ἀηα ἴογ {ΠῸ 
οοτηθἰηδίίοη οἱ ρϑηϊεῖνοβ Νὶ 449 Α 71. 

ἐκκαθαίρεται κτλ.: “15 ρυγρεά «ἀπὰ 
τα κι πα! θα. [Ι͂π ῥῬαββαρθβ {πκὸ (Π15 ΡΙαίο 
Βατ]5. Π15 τηθίαρῃουβ ἀρουΐζ ἢ 5ΠαΚε- 
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βρθαυίδη νεῃεῆθπος δΠ6 ρτοἤιβίοη. (ΙΓ. 
1 305 Ὁ 22.5 πα 566 [Π6 δατηῖγα !]α γαυηαυκ5 
ΟἿ τηξίαρῃοῦ ὈΥ {πὸ δυῖμοῦ οὗ {Π6 γϑαίϊβα 
περὶ ὕψους 32. 4 πλήθους καὶ τόλμης μετα- 
φορῶν---τὰ εὔκαιρα καὶ σφοδρὰ πάθη καὶ τὸ 
γενναῖον ὕψος εἶναί φημι ἴδιά τινα ἀλεξι- 
φάρμακα, ὅτι τῷ ῥοθίῳ τῆς φορᾶς ταυτὶ 
πέφυκεν ἅπαντα τἄλλα παρασύρειν καὶ 
προωθεῖν, μᾶλλον δὲ καὶ ὡς ἀναγκαῖα πάν- 
τως εἰσπράττεσθαι τὰ παράβολα, καὶ οὐκ 
ἐᾷ τὸν ἀκροατὴν σχολάζειν περὶ τὸν τοῦ 
πλήθους ἔλεγχον διὰ τὸ συνενθουσιᾶν τῷ 
λέγοντι. Πα εγε οὗ 508} 15 ρυγτσοά οὗ 115 
ὈΠΠάπαβθ: 115 ϑῃιου]άοτϊηρ ἤτεβ ΠαπΊ8 
ἔοστῃ αἰγεϑῃ. Τὸ ἰγαηβαΐβ “" “15 ρο 5ῃεά 
1|κα ἃ 501]εἀ τηϊγτοσ ἢ (7. πᾶ 6.), θεβϑιάος 
Ῥεΐησ ψγοησ, [4115 ἴαγ θεϊονν {Π6 Ἰδνεὶ οἱ 
ΡΙαίο 5 ὕψος. ὙΤὴδ σΠϊαβηηιβ ἴπ ἐκκαθαί- 
ρεται---τυφλούμενον αἀάξ ἴο {πε ΠΠΘΥΑΓΥ 
εἴεοί. Οη οἴμεγ γεδάϊηρϑβ ἴῃ [Π15 ραββαρα 
566 ΑΡρ. Ὺ7Ι. 

527 Ε 32 οἷς μὲν οὖν κτλ. ΤῇΠε 
Ἰοσίοα] Ξε θη 6 15 Ξοηηεννῃδί ἀΠΠῆσα]. 1)Ὸ 
ποῖ (βαγϑ ϑοογαίθ8) Ὀ8 850 δηχίοιιβ ἴο ρεῖ- 
βιδάθ οἱ πολλοί οὗ [Π6 ἀβείμ! ηεβ5. οἵ ΟἱἹΓ 
σαγγϊσα!αμη. [105 ἦγε ἘΠ 15 αἰ οα]ξ ἴο 
πηἀογβίαηα, ἀπα οἱ πολλοί νν1}} ποῖ θαβιὶν 
Ὅς Ρειβυδάβα οὗ ἴἰ. ὙΠποβα Ψηο ἀσῖεα 
ΜΙ ἢ ἃ5 ΔΡουΐ ἰἴ5. ζγμ6 ΠῚ Ὑν1}} ΠΙΘῚΪΥ 
ἌΡρῖονβ οὗ ὑοῦ ΡΙΌροβαὶβ ; Ὀκῖ οἱ πολλοί 
1} ποῖ, οσ ἴΠ6Ὺ οἂπ 566 πὸ 2γωεσζζεαὶ 
αὐἀνδηίαρσα (νουτίην οἵ πηθηιϊοη) δοογαϊηρ 
ἔτοπι {Π6π|. δόξεις λέγειν αἰ(τἰ θἴε5 {ΠῸ6 Ρτο- 
Ροβαὶβ ἴο ΟἸδῖοο ἃ5 'π ἢ μὴ δοκῇς--προσ- 
τάττειν, ἀηὰ ἄλλην ἰ5. σαϊὰ νυνὶ γείθγεησα 
ἴο τούτουι Το (ῃς ὠφελία οἵ ᾿πις]]ςοιαα] 
βαϊναίίου δ ἢ ΡεΊβοὴ5. ἃ ὈΠπηα; ἀπά 
{πεν οδπποΐ 566 ΔΠΥ͂ ΟἴΠΕΘΓ, 1.6, ΔΥ 2γαείϊ- 
ἐαὶ ὠφελία ννογίἢ τηβηιὶοηΐηρ ἴῃ ΡΙαιο 5 
βίπαθ5. ἄλλην σαηποῖ θ6 υπάειβίοοα ἃ5 
“Ῥεγοῃά {Ποῖγ ργαοίϊοαὶ! ἀρρ]οατοη ς᾽ (Ὁ. 
δηὰ ΝΜ.) αη]θ55 νὰ τοίου 1 ἴο ΟἸαιϊοο᾽β 
το τὶς τὸ γὰρ περὶ κτλ. ἴῃ Ὁ, ἴο ἴῃς ἀειτῖ- 
πηθηΐ ὈΟΙῊ οὗἉ σι απηγηαγ ἀπά οἵ 5θηβ6. 
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ἡγήσονταί σε λέγειν οὐδέν: ἄλλην γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν οὐχ ὁρῶσιν 

ἀξίαν λόγου ὠφελίαν. σκόπει οὖν αὐτόθεν, πρὸς ποτέρους διαλέγει" 

ἢ οὐ] πρὸς οὐδετέρους, ἀλλὰ σαυτοῦ ἕνεκα τὸ μέγιστον ποιεῖ 

τοὺς λόγους, φθονοῖς μὴν οὐδ᾽ ἂν ἄλλῳ, εἴ τίς τι δύναιτο ἀπ᾽ 

αὐτῶν ὄνασθαι; Οὕτως, ἔφη, αἱροῦμαι, ἐμαυτοῦ ἕνεκα τὸ πλεῖστον 

λέγειν τε καὶ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι. Ἀναγε τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

εἰς τοὐπίσω" νῦν δὴ γὰρ οὐκ ὀρθῶς τὸ ἑξῆς ἐλάβομεν τῇ γεωμετρίᾳ. 

Πῶς λαβόντες; ἔφη. Μετὰ ἐπίπεδον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν περιφορᾷ ὃν 

ἤδη στερεὸν λαβόντες, πρὶν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ λαβεῖν" ' ὀρθῶς δὲ 

ἔχει ἑξῆς μετὰ δευτέραν αὔξην τρίτην λαμβάνειν. ἔστι δέ που 

τοῦτο περὶ τὴν τῶν κύβων αὔξην καὶ τὸ βάθους μετέχον. "ἔστι 

γάρ, ἔφη: ἀλλὰ ταῦτά γε, ὦ Σώκρατες, δοκεῖ οὔπω ηὑρῆσθαι. 

527Ὲ- 528 535 σκόπει οὖν κτλ. 
ΚΨΕΥΥ ΜῈ]] : πλᾶῖὶτα ΠΡ γΟὰΓ τηϊη ΟηΟ6 [ΟΥ̓ 
411 νῖἢ νμ]οἢ οὗ {Πε5886 Ῥαγίίεβ γοι 806 
ἀἰϊβοουτϑίησ: ΟΥ̓ἃτα γοῖ ποὶ δἀάγεββίησ 
ὙΟΥΙΓ ΓΕ ΠΊΔΥΪτ5 ἴο εἰτΠετ, δατ᾽ εἴς. ἢ Ἰδιοο 5 
ἰπϑἰϑσίθποθ οἢ {ΠπῈῸ ρτδοίίοαὶ ιι565 οὐ δϑβίγο- 
ΠΟΙῚΥ ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 81] νΘΓῪ γγῈ}] ψἹΠ ἃ ΡΟΡΌΪΆΥ 
δαάϊδηςε, θαΐ ἀγα ουΐ οὗ ρίας ἴῃ ἃ ρΡῃ11ο- 
ΒορΡἢΪσΑ] αἰβουβϑίοη. ΕῸΥ [15 ῬΘΥΕΩ ΡΙΟΙΎ 
αὐτόθεν οἴ. «5γηγι. 213 4. οὐ πρὸς οὐδε- 
τέρους 1ἰϊ. “ποῖ ἴο ποἰΓΠοτ᾽ : οἵ. [Π6 [Δ 1]Π1ΔΥ 
μᾶλλον ἢ οὐ ἴογ μᾶλλον ἤ ([Κὕππεν 67. 67. 
ΤΠ Ρρ. 771---773)- 1 ππαειείαπα ἢ---ὄνα- 
σθαι (11 ΑΞῸ) 85 δῇ ἱηἀερεπάβηΐϊ 6165- 
ἔσῃ : ἴου ἴἰ ἰ5 4 θῆσιε ἴο ΒΙΡΡΙΥ “ὙΠείμοτῖ. 
ΘΟΠηοΙ ἀοΥ5. οὈ]εβοϊΐοηβ ἰο {Π15 νενν ἃΓ6 
Ῥαβεᾷ οἡ [Πς ἴάδα {Παϊ ἢ οὐ (1{1πιευγοραιῖν 6) 
ται Ππαγα δῇ δηιπιαίνε αηϑνεῦ; Ὀπῖ οὐ 
Πα5 ποιῃϊηρ ἴο ἄο ψΊ ἢ ἤ, ἀπα ΟὨ]Υ Ῥα]α ΠΟ 65 
ἀλλά: οἵ. Ατ. δι ιεέ. 372 μῶν οὐ κέκλοφας, 
ἀλλ᾽ ἥρπακας; ῬΙαῖο τηαῖςε5 [Π|5 οθαν ὈΥ 
Ῥ]αοίησ {πε ἔννο οοπίγαβίϊηρ' οἰδιιβε8 ἴῃ ο]056 
Ἰαχίαροϑιτίοη. οὐ 15 Ομ [6 α ὈΥ ΚΞ’ ἀμ ΞΟΠῚΕ 
Ἰηΐουου Μ85.. ὙΠῸ ἰοχὶ 15, πούγανεσ, βοιηά, 
θα ποπα οὗ {πε ριοροβεᾶ σουγθοίίοῃβ--- 
σὺ ἴογ οὐ (ϑομπεῖ ει), εἰ πρὸς οὐδετέρους 
(Μαᾶν!ρ)ὴ, οὐδὲ πρὸς ἑτέρους ((ΟΡε[), εἰ 
οὐδὲ πρὸς ἑτέρους (Βαϊϊετ), ἢ ποὺ πρὸς 

οὐδετέρους (1.16 ὈΠ014)----ὐν}}} Ὀεαγ εχατηῖ- 

παίϊοη, [μουρ Το ει 5 ἀθβεῦνοβ ἴῃ Ργαῖβα 
οἵ εἸεσᾷηςα. 
528 Α 4. ἄναγε εἰς τοὐπίσω : “[4}] 

Ῥαοὶς πη΄: οὗ, Ατ. βέγας 383 ἄναγ᾽ ἐπὶ 

σκέλος, νν»]1ἢ ΒΙαγε5᾽ ποΐβ. ὙΠΘ γπθίδρΠοῦ 

15 ποῖ πᾶνδὶ (α5 Αϑί ἀπά 5.4] Ραῦτα ΠΟ] α), 

Ῥαΐ τα ΠἸταΥγ, ΠΟΥ 15 ἀνάγειν (ναῦν) εν ἴῃ 

πᾶναὶ Ἰαησίιασε “ἸΠΒΊΌατα,᾿ θαΐ “Ραΐ ουἱ ἴο 

568, 85 ἰπ Ηάΐ. νι τοῦ, ΥΠΙ 76 εἰ Δ]. 

δια ΟσοαϑίομΑ}]Υ ἴπ Ατιὶς ((ογ ἀνάγεσθαι). 

ΑΓ. ἀνεχώρησας 528 Ὁ. 

5. οὐκ ὀρθώς: 5εε οη τὸ ἐχόμενον τούτου 
52ός, ΤΠδ Ξυθ]βοίβ οπρηΐ ἴο ἴο]]ον δα 
οἴποσ ἴῃ {Π6 οτάεγ οἵ {Πε1γ ΘΟΙΩΡΙΘΧΊΓΥ : 568 
ΑΡΡ. 11, ΡΙ]αΐο᾽βΒ ΘἸΤΟΥ νγὰ8. οἱ οουγβα 
ἀε!θογαίεὶν “ σοπίγινεα ἴο διηΡμδϑῖζα {Π6 
ῬΥΪΠΟΙΡΙ6 συ ΒΙ ἢ 1ξ ν]ο]αίεα " (Βοξαπαμκμεί), 
ΠΑ αἶβο, 1 τηϑυ θὲ δα ἀβά, ἴο Ἔἐπᾷθ]6 ἢϊπὶ 
ἴο (811 δβρβοῖαὶ αἰζεπίίοη ἴο {Π6 βίπαυ οὗ 
Θιθυθοιηθίσυ, οἡ ὙΥ ΒΙΟἢ Π6 ἰδ] νεῖν στεαῖ 
βίσεϑϑ (527 Ὁ 71.). 

ἡ ἤδη 5Ππου]4 θα ἴα κε ] ἢ ὄν ({ 8]- 
ΤΕΥ ἴῃ τενοϊατίοῃ ᾽), ποῖ (45 ΤΠ). ἀπά Δ.) 
ΜΙ λαβόντες. 

528 8 8 δευτέραν αὔξην κτὰ. Τί 15 
Ῥείίεσ (στ Θομ ποι 6τ)ὴ ἴο ἰγαπεὶαΐα αὔξη 
ὈΥ “ἰποζβαβθ᾽ ἴδῃ ὈΥ “αἰπιθηβίοη᾽ ; [ου 
αὔξη ΔΊνγαγ5 ᾿πΡ1165 βουηθίμιηρ ἱπογθαβθα, 
δΔη4 ἴῃ (Π6 ρῃταβεβ δευτέρα αὔξη εἴς. 1Π15 
“φοιηϑι ηρ᾽ 15 ἴΠ6 ροϊπί. Ατηοηρ [ΠῈ 
Ῥγιμαρογθαμβ, ΠΟ ΡΙΟΌΔΌΙΥ οτἰρὶπαιεα 
1π6586 Ἔχργεββϑίομβ, ἴπΠ6 {πὸ νγὰβ γεραγά 
85 δὴ αὔξη οἵ [πε ροϊηΐ, {Π6 ρίδπε οἵ ΠῈ 
11η6, [πε 50114 οὔ [Πε ρίαπε. ὅε6 Αρρ. 11. 

9 κύβων αὔξην : “ουδῖο ἱπογθᾶβα, 1.6. 
1Π6 ᾿πούθαβα ὑμίοῃ Ὀο]οηρσβ ἴο, ΟΥ̓́ΤΘ5 5 
ἴῃ, σαρεβ, ΜΊΠΠ ΡοΥΠμαΡ5 αἶβὸ ἃ ΡΙΑΥ οἢ ἃ 
αἰεγεπί βεηβε οἵ κύβων αὔξην, “ον ἴο 
᾿ποῦθαβα οαθ65,᾽ 85 ἴῃ {πε Ἰαηοι5 “6 ]Π 18 ἢ 
ΡΙΟΡΙ ει οὗ {πε διπλασιασμὸς κύβου (30 
αἶϑο ΤΑΠΠΟΕΥΥ ]. ο. Χ Ρ.- 525). ὅ6 6 οὴ 527 Ὁ- 
Βαΐ 85 σὰθεβ ἀγθ ποῖ {Π6 οὔἱ]γ 5014 Ὀοα 65, 
ῬΙ]αίο δαα8 τὸ βάθους μετέχον. ΒΥ Ατίϑ- 
τοῦ]ε᾽ 5 τὸ [Π6 παπὶθ στερεομετρία Παᾶ 
Ῥεεη ἱπνεηίβά ἰο ἀεβίσπαίε {Π6 βοίεησα ἃ5 
ἃ ΨἼΟ]ε (4121. 2 οί. τι 13. 78 38). 

το ταῦτά γε- ηὑὗρῆσθαι. Ρ]αΐο ἄοε5 
ποῖ οἴ σουτϑε πιθαῃ ἴο 580 {παΐ {Π6 σζμαῖν οὗ 
Θιογθοιηθίσυ παὰ ποῖ γεΐ θβεπ ἰηνεηΐϊαά, 
ἴογ ἴπε βι θ]εοὶ Πα δἰγεδαγν ἴῃ ΟΠ6 ἔουτη Οὐ 
ΔΠοίΠευ δησαρεα (Π6 δἰζεπίίοη οἵ {πε Ῥυ- 
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2 »») Ζ 2 ἈΝ 

Διττὰ γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὰ αἴτια" ὅτι τε οὐδεμία πόλις ἐντίμως αὐτὰ 
» ᾽ “-“ -»" ἈΝ », 5 , δέ ς 

ἔχει, ἀσθενῶς ζητεῖται χαλεπὰ ὄντα, ἐπιστάτου τε ὄέονται Οἱ 
κ ἃ - τ ΄ 

ἕξητοῦντες, ἄνευ οὗ οὐκ ἂν εὕροιεν" ὃν πρῶτον μὲν γενέσθαι χαλε- 
« - », 5 ΩΣ ", ς Ν 

πόν, ἔπειτα καὶ γενομένου, ὡς νῦν ἔχει, οὐκ ἂν πείθοιντο οἱ περὶ 
Ζῶ ͵ , " - 

ταῦτα ξητητικοὶ μεγαλοφρονούμενοι. ἱ εἰ δὲ πόλιες ὅλη ξυνεπιστατοῖ 

12. ΤΕ ΑΠ: οπι. ΑἸ. 

τπασόγεαπβ, Απαχάσοσαβ δηα Τ)ετηοουίι5 
(ΒΙ4551.ς. Ρ. 21, Τδῆηεγν 1.ο. Χ Ρ. 524); ποΐ 
ἴο 5ρεακ οἵ ΗἹρροοταίεξ οἵ ΟΠῖοβ, γῃο Πα 
ςοποεγηθά Πἰτηβε] ἴῃ [Π6 ΠΠ σεπίατγν Β.6. 
ἢ [6 πιοβίίοη οἵ (Π6 ἀαυρ]ϊοαίίοη. οὗ 
τῃ6 σαρε (ΑἸΠΠπαη ΟΥΣ Οεογεείγν εἴς. ΡΡ- 
854 Π). Ηεξ ΟἿΪΥΚ πηϑδηβ {παΐ ἰ(5. ῥγοῦ- 
Ἰεῆ5 μα ποῖ γεῖ Ῥεεῃ ἍΜἈ{Ἁἀαἰϊδξοονεγθά 
(ηὑρῆσθαι 45 ἴπ Ῥυίπαρογαβ᾽ ηὕρηκα) ΟΥ̓ 
βοϊνεά. ἍΝ εη δηὰ ὈΥ σοτὴ {πε “6 18} 
ΡΙΟ Ια ἰπ Ρδτγίσα]αῦ τγὰβ ἀεβη νεῖν 
βοἰνβᾶ ἴο {Π6 βαιἰϑίδοϊζϊοη οἵ [Π6 Ασδάβδτηνυ, 
ἰ5 ποΐ χαϊία οἰεασ. ὍΤῇῃαε ἰτδάϊτοη τυ ΒΊΟἢ 
ΔϑΟΥθῈ5 ἃ βοϊαίίοη οὗ 1᾿ἴὰ ἴἰο Ρ]αΐο ἢϊπη- 
561 15 Ὀεβεί ψΊ σύανε αἰ υ 165, 85 
ΒΙαβ55 (1.ο. ΡΡ. 21--- 30) ἂδπᾶ οἴμεῖβ Πᾶνα 
Ῥοϊηίεά ουξ (βεε Ἔβρεοῖα]ν ( απίοσ ].ο. 
ΡΡ- 194-902 απᾶ δίαγπι Ζ2)ας Ζ)εσελε 
“ργοδίφη: ῬΡ. 49 .). [ΙΕ 15. Βοψενευ πηϊ- 
γε βα }}ν δἰ οννεα {Ππαΐ [Π6 ΡΠ ΠΟΙρΡ]6 ᾿πνοϊνεα 
-͵ἰὰμε Βηάϊης οὗἉ ““ἔνγο τηϑδαπ ργορουίομα 5 
Ῥεΐννεεῃ ομβ 5ίγαϊσῃΐ 1᾿ἷἴπὸ ἃπα ἃποίμευ 
ἔνῖοα α5 Ιοῃσ " (αονν Οὐ 77αέλ. Ρ. τύ9) 
-τνναϑ ἢγϑί βίαϊεα ὈὉν ΗἸρροογαΐίεβ οἵ (ῃϊοβ 
Δα νγ6Ὲ}}] Καπονῃ ἴο Ρ]αΐο, αἵ 411 ενβηΐβ 
ψΏεη Πα ντοίε {πΠῸ 7 ζηεαφις (3.5 Α ξ΄. : 5668 
4150 ΗΒ ΌΙΟΙ ζγεε7, χτυεὶ «δἐοἰίε7ι 171 ΙαΖο715 
Ζίνιαειις εἴς. ῬΡ. 1-᾿).. δε ΠΊΔΥ͂ 
ῬεΙπαρ5 πίε ἴοπὶ οὔπω ηὑρῆσθαι ἴῃαϊ 
ΡΙαΐο ἀϊὰ ποΐ {πῖπηῖκ 4 ἢπαὶ ξοϊπίίοη οὗ 
115 δ5 οἵ οἵἴπε βἰεγεουηδίσιοαὶ ῬΥΟΌ] 6 5 
μαὰ γεὶ Ὅδεη στεδομεα: {πεγα 15 αἱ 4]]} 
ενεπίβ ποίμϊηρ ἴῃ {πε Δ εῤφόδιε ἴο 1.51 
186 συτίουϑ βίαϊαπηθηΐ οὗ ΠΙοσεπ65 δ ουίιι5 
τπαὶ (Ἀρχύτας) πρῶτος κύβου διπλασιασμὸν 
εὗρεν, ὥς φησι Πλάτων ἐν πολιτείᾳ 
(ν 1 82), ΑΙ [ΠΟῸΡῚ 1ἴ 15 ΡΥ ΌΪΥ ἔγαε {παῖ 
Ατὐομγίαβ τγαβ ἴῃΠ6 ἢτγϑί ἴο οὔεσ. ἃ βοϊαίίοη 
οὗ 1ῃς6 ἰατηοιβ αἰ σα] (5εα ϑἴαγπι ].ο. 
ῬΡ- 22-32). Ιῃ 10. 1,. 1.σ. (οῦεῖ τεδᾶβ 
πρῶτος κύβον εὗρεν κτὰλ., ὙΠΕΙΠΕΥ οἡ ΠΪ5 
ΟΥ̓ ΓΕΒΡΟΠΒΙ ΠΥ, ΟΥ ΟἹ ΜῈ Δα ΠΟΥΙΥ, 
Βε ἀοεβ ποῖ [6]}}] υ58. ὅεξ6 αἶβδο οἢ 527 ἢ, 
528 0. 

11 ὅτι τε κτλ. 1Ιῃ Ζατὺς 810 Εὶ Η΄. 
Ῥ]αΐο τϑργοδομαβ (η6 Οατεαῖκα ἴου {ΠΕ ῚΓ 
Ἰρτιόγαπος οἵ ἂδπὰ ᾿παϊβδγεηος ἴο βίεγεο- 
τηβίγιοαὶ αιιθβίϊ οῃ5. 

14. οὐκ--μεγαλοφρονούμενοι Π εἰ ἴῃ πιατρ. ΑΞ": οτα. Α΄. 

ἐντίμως ἔχει: “ΠοΙ45 ἴῃ ΒΟΠΟΙΙΓ,᾿ 85 
ἴῃ ΠῚ 5484. Τὴ6 Θχργεββίοῃ {508}}Υ 
ΤηθΔη5 “15 Ββοπουζεα᾽ (Χεη. 4472. 11 1. 7): 
Βεποα ἄγει ἔογ ἔχει 15. ρτοροβεά ὈΥ͂ Ηετ- 
νγεσάθῃ, γῆ 0 ΘοΟΙρΡΑΓα5 528 Ὁ, 538 Ε. Βαυΐ 
{86 Εἰτου 15 ποΐ 8 δᾶϑὺ ΟΠ6 ἴπ 510} ἃ ΜΒ 
85 ἃ, ἀπά 1{ 15 βαΐεσ ἴο Κεερ ἔχει ἀπά ἴακε 
[πε Ρῆγαξε αϑξεὲν τιμῇ ἔχει (οἴ. ἐν ἀτιμίῃ 
ἔχει ΗΔϊ. 113, ἐν εὐνοίᾳ ἔχειν [1)επ1.] 284. 
τ, απ 7600 οἡ ὅϑορῇῃ. “47:2. 630) 45 ἄγειν 
ἐντίμως εἄγειν ἐν τιμῇ (538 Ε). 

14 ὡς νῦν ἔχει Ὀεϊοησβ πὸ ἀοαθί ἴο 
Ἐπ6 [ΟἸ]ονγίηρ οἴδαβαβ (ΕΝ 4194 22.): Ὀαῖ 
566 4150 οἢ 528 6. 

15. μεγαλοφρονούμενοι ἰ5 σοπάεπηπεά 
85 υπ- Αἰίο Ὀγ Οοθεί (Κ7..2.3 ΡΡ. 232, 531); 
Ῥαΐ μεγαλόφρων, μεγαλοφροσύνη τε Αἴτς, 
Δ:Πα ΧΕΠΟΡΠΟΠ τι58ε85 μεγαλοφρονεῖν. μεγα- 
λαυχούμενοι ((οὔει 5 απιεπάαίϊομ) σγου]Ἱα 
τήθ 8 “ναυπίϊησ᾽: οὗ. ΠΠΙ 305 Ὁ. 

528 15 εἰ δὲ πόλις κτλ. 15 ΡΕΥΠαΡ5 
[π86 εαη]οσὲ ἀδιηαπά ἴῃ ΠΠεταΐασα ἴοσ {Π6 
Βιαϊε-εποοιζασειηθηΐ---ννε τηϊσῃηΐ δ]πηοβί 
5ΑΥ {Π6 ϑ΄᾽αϊε-επα ον πηεηΐ---οὗ ραγα 5οῖεηοα 
(εἴ. Κτομη 2]. .52. Ρ. 169). Ρ]αΐο ἴτ- 
Ρ]ε5 1[μαξ ἴῃ Βἷβ οἰΐν {Π15. οἱαῖπη 1 θὲ 
[111 βαι5ῆεα ; δῃὰ {Π6 Ῥ]αίομϊο ἱτορία 15 
ἴῃ ἔδοῖ “1ὰ τγενεπαϊοαϊίοη ἀπ ρου ΙΓ ΡΟὺΓ 
16 βοῖθηςς᾽ (Ταῃμηειν 1.ς. Ρ. 521). 
ξυνεπιστατοῖ κτλ.: 5Ποι]4 σοορεταίε 
ἢ [ῃ6 Ξαρεγηΐεπάθηϊ εἴς. ποί (85 
7Τονεί) “Ῥεσοιηβς με αϊγεοῖου οἵ ἴπεβθ 
βίπαἸθϑ᾽: ΤΟΥ ἃ βρεοῖαὶ ἐπιστάτης---ΕἸαΐῖο 
Παᾶ5 Ἰι8ῖ 5αϊα---ἶἰβ. πεοάθᾷ ἴπ ΔηΥ οδβϑ. 
ΡῬΙαίο᾽β Ρἰσίαγε οὗ [Π6 ουχέγι σίε7 607,16 7.1- 
εἸεηι, 1 ἴῃ6. Ρῆγαβα την Ὅς δ]]ονεά, 15 
Θν] Ἐπ ΕΠΥ ἄγαν ἰτοηὶ ᾿ἰ6. Ηδ 5θεπὴ5 ἴο 
ΒΡΘΔΚ 5 1ἴξ μα δᾶ Ὠϊπιβε]ῇ δὴ ἐπιστάτης 
τεδάγν, δἀῃα νυ ]ηεα ἴο ββοῦγα ἴου Πῖπὶ ΡῈ] 1Ο 
Βιρροτέ ἰπ οτάεγ {παΐὶ βιπάθηΐβ τηῖρης Ὀ6 
ὙΠ ησ ἕο ἡγοῦ ἀπά εγ ἢῖτη. Νον ΔἸ ΠΟυΡἢ 
ὡς νῦν ἔχει ὈξΙοηρθ, 5(ὙἸ ΕΠ ν βρεακίηρ, τὸ 
[Πς6 [Ὁ] ηρ οἰαιιβθ, η6 ννογάβ γᾶν, 50 
τ αἃ5 ἴῃ6 Οὐδεὶς ἰ5 σοποειηξά, Ὀ6 σοη- 
ποοίεα ψΊ ἔπειτα καὶ γενομένου, πὰ 
ψ01}} {π6 πῃ ὈῈ εαμϊναϊεπί ἴο ὡς νῦν ἐγένετο 
ἐπιστάτης. 1 (Π]η}κ τι ποῖ ᾿πῃροβ51016 [Πδὲ 
Ρ]αΐο ἱπίεπαάεβα ἢἰ5 γθαάθιβ ἴὸ βυβρεοῖ μἰμὶ 
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5, » δ. Ξε , Ἀ , ᾿ Ω ΕΝ ν 

ἐντίμως ὠγουσα αὕτα, ουτου τε αν πείθοιντο, και ξυνεχῶς τεοῶν καὶ 

Φ ᾿ ,ὕ ᾿ “ ν᾿ Ὁ », ΜΗ 2 Χ ἊΝ Ὁ ε Ν “ 

ἐντόνως ζητούμενα ἐκφανῆ γένουτο ὅπῃ ἐχει᾽ ἐπεὶ καὶ νυν ὑπὸ τῶν 

πολλῶν ἀτιμαζόμενα καὶ κολουόμενα, ὑπὸ δὲ τῶν ζητούντων, λόγον 
᾽ 5. ΑΛ ὑβτο τα , “ Ν “ [ο Ψ ς Ἁ, 

: ταῦτα βίᾳ ὑπὸ οὐκ ἐχόντων καθ ὅ τι χρήσιμα, ὅμως πτρὸς ἅπαντα, παῦτα ᾷ 
Ω 

- Ν 

χάριτος αὐξάνεται, καὶ οὐδὲν ' θαυμαστὸν αὐτὰ φανῆναι. Καὶ μὲν ἢ 

οἵ {πϊς ΛιτΠ ον πηθαηΐησ. [1 (Πετα 15 δηγ- 
(Ὠΐησ ἴῃ [Π15 οοπ]θοῖαγα, ἴο ποτὰ (065 
ῬΙ]αΐο αἱ Νοῖ, βιγεὶγ, ἰο ΠΙΠΊ56] 1, 
ΔΙΠουσῖι βομιθ Πᾶνα βαυβρεοίθά (Π6 Ρῃ1]1ο- 
ΞΟΡΠεῖ οἵ Ὀ]ονηρ Πἶδ οὐγη ἱσαμπηρεῖ ἴῃ ἃ 
βοιηθυνηδξ 51 Π}}1ὰ Ὁ ραββασα οἵ {πΠ6 λαεαο 
(78 Α): 566. [λιξζοβ]αννϑὶς 8 Ζ͵αΐοΣ Δορὶς 
ΡΡ. 2621. γε ἅτε ἰο]14 ὈΥ ΡΙαΐαγοῃ ὧς 
οδγιίο δοιγαίίς 7. 579 Ὁ ἴμαϊ ΡΙαίο τείεγγεα 
1π6 Πε]ΐδη ἀεραίαίίοη ἴο Ελπιάοχα5, [6]]1πρ' 
{πεῖ {παΐ {Π6 ρυόθ] πὰ νγὰ5 οὔ τοι φαῦλον 
οὐδ᾽ ἀμβλὺ διανοίας ὁρώσης, ἄκρως δὲ τὰς 
γραμμὰς ἠσκημένης ἔργον εἷναι" τοῦτο 
μὲν οὖν Εὔδοξον αὐτοῖς τὸν Κνίδιον 
ἢ τὸν ΚΚυζικηνὸν "Ἑλικῶνα συντελέσειν 
κτλ. Νον νὰ πον {παΐ Επάοχαβ ποῖ 
ΟΩΪΥ ΒἰπΊ5Ε1Ὲ δομϊονεα ἃ βοϊαϊίοη οἵ {πὸ 
Τλεἴϊαπ Ρσ θὰ (ϑίαγηι 1.6. ΡΡ. 32---37)» 
Ῥυξ ννὰ5 αἷϑο, 'ἰπ {πῸὸ {{]16ϑὲ βεῆβε οἵ [Π6 
εγπι, “[πΠ6 ἰουπάθυ οὗ βοϊθηξῆο ϑίεγθο- 
ταοίχυ ̓  (αὔὐπιμεν τὰ ΜΌΠ ει 5 “Παπαῤμολν 
1, Ρ. 30), Δπ4 ἀἰά πλοτα ου ἴΠῸ διιθ)θοῖ 
(Πδῃ Δ.Υ οὗ ΡΙ]αίο᾽ 5 ἀἴ5.1ρ165 ((υδηίου 1.0. 
ΡΡ. 2ο8---Σ210). ΒῸΓ [Π658 γβᾶβοῃβ 1 {π|πκ 
1 ποῖ ἀη]Π|κεἰν (παΐ Ρ]αΐο μὰ5 Επιάοχιβ ἴῃ 
Πΐ5 τη. Ἐπάοχιβ δηα Πῖ5 ΡᾺΡ1]5 ββεῖ 
ἴο πᾶνε Ῥδβεη Ἰἰνίηρ δηά νου ἴῃ ἐπ 
Αοαάθμην δοηρ ψ ἢ (Π6 [Ο]]ονγο β οὐ ῬΡ]αἴο 
βου ἴτε είν Ρ]αίο᾽ 5 Βεοοπα ἀπά {Πϊγὰ 
νἱϑῖῖ5 ἴο ΘΙ γ (368 Β,.6. ἀῃμᾶ 36: 8.6. : 
5866. ΑἸϊππαη ΟἹ Οεοριεέγν εἴς. Ρ. 178), 
δῇ ἴἰ 15 ἃ ρ]εαϑίηρσ δηα 1 Πορβ ραυάοῃδ]θ 
σοπ]θοίατε---1 ἄο ποί οἱαίμη (πᾶΐ 1 15 
πιοῖο---ἰο 5ΈρΡοβε {παΐ Ρ]αΐο ανδ1]5 Ὠϊτη- 
561 οἵ 1ῃϊ5 ορρουίπηΐϊν ἴο μὰν ἃ σύδοθία] 
σομρΙΠδηΐ ἴο 5. ἔ}]ον-νουκεῖβ. 5668 
4150 οἡ ᾿ἴη6 19 θεῖον δηᾶ ζΖηέγοα. ὃ 4. 

τι6 ἐντίμως ἄγουσα. ΠΕ Ρἤγαβα 15 
1Πυϑίταϊθα ὈΥ Τοῦεοῖκ 2 άσγι. Ὁ. 410. 

18 ὑπὸ δὲ κτὰ, ὑπὸ ἀφρεπαάβ οἡ ἀτιμα- 
ζόμενα καὶ κολουόμενα. ἼΠΕΥΕ 15 ἃ 56Πη56 
ἴῃ ΜΒΙΟἢ ἐπε οἰ ἀθηΐβ αἰδο ἀτιμάζουσι καὶ 
κολούουσι ἃ 50] 6οΐ, ἩΒΙΟΙ {πεν ἀσθενῶς 
ζητοῦσιν (Β αθονε). κολουόμενα ἰ5 ἴῃ ΠαᾶΥ- 
ΠΊΟΠΥ ν᾿ αὐξάνεται---ἰΠοὰρἢ οαΐ 5Ποτσί, 
1Π6 δίψαν 511} σγονγϑ οὐ δάναηοεβ. ΕῸΓ 
οἴΠοΥ νίθννβ Οἡ [ἢϊ5 βεπίθηοα 566 ΑΡΡ.ΝΗΙ. 

λόγον κτλ. ὙΠε ζητοῦντες 816 [Π6 
ζητητικοί οἵ 8---ποῖ, 1 (Πϊη]ς, Ῥ]αίο᾽ 5 Ρὰ- 
ΡἾ15, θὰξ θη πὸ οαηποῖ Θχρ]αΐη {Ππ6 2726 

ὉΌΠΥ οὗἨ 5ἰθγβοῃιθίυ (45 ἀθβουθεα ἴῃ 
527 Ὁ, Ἐ), δῃὰ δῖε ὑπ }ΠΠ1πρ ἴο [ΏΤΟΥ 
{Π6]γ ΠΟ] Ὲ Πεατίβ ἰηΐο ἃ “1561 655 βίπαγ. 

τ9 βίςᾳ--οὀὐξάνεται. ΒΙ455 (].α. Ρ. 22) 
ΟΌβεενεϑ [Πα 1η {π656 ννουβ “'51ηὴ6 ἀπ 10 
ταδί Ποιηδίϊοὶ αδχ βόμοὶα Ρ]αίοπὶβ ργοίδοιϊ 
1π|6]]Πρε πα! βαπί." Τι 15 1ι5ῖ σοῃοεῖναθ!α 
--ἰμουρῃ οἵ σοῦγϑα ΠΟ 5ίγεββ 5Βῃοιὰ θῈ 
Ιαϊ4 οπ {π6 σοπ]εοίατε---ἰμαι ὑπὸ χάριτος 
σοησοαἷβ 50Π16 ΘΟΠΊΡ θη ΑΥΥ Δ]]ϑίοη ἴο 
ἃ Ῥαυσα]αγ Ρεῖβοη. [{50, Επιάοχιβ τᾶν 
Ῥὲ ἰηϊεπα δα (566 αῦονβ οὴ 528 6). ὙΠοτα 
15, 1 15 ἴσπιθ, ἃ {τααιτοη ὑπαὶ Ρ]αίο δπά 
Ἐλπάοχιβ Παα ποῖΐ αἰνναγβ θη οἡ (Π6 Βαβί 
οὗ τεσπῖβ (ΑἸ Οὐ Οεοηι. ΡΡ. τ28 [.), 
Ῥαΐ ἀπτίηρ [ἢ ν]βι οἵ πάοχιβ ἴο ΑΙΠΘἢ5 
Ῥείνγεβῃ 968 δῃὰ 361 Β.6., {ΠεῪ ἄρρθαᾶγ 
ἴο πανε ψουκοα Παυτηοηϊοιβὶν ἀπα ανθῃ 
σοΥ [4}1Υ ορεί ποῦ (10. ΡΡ. 133, 178). 566 
4150 5304. 72. Βαυῖΐ να πᾶνε πὸ δνϊάβῃοα 
ἴο 5Π6νν {παὶ Επάοχιΐβ Ὀογα {Π6 βοθυϊαπεῖ 
οἵ χάρις, ἱποιρὴ Πὶβ σπαγαοίευ ἀπᾶ ρεῖ- 
ΒΟΠΔΠΥ (566 Αὐἱϑί. 2 7Ά. Δ ῖς. Χ 2. ττ72Ὁ 
15 Π), ἀπὰ ὄνεὴ ρεύπδρβ Πἰ5 παῃηθ, ἀ6- 
βο να 5π ἢ ἃ σοιηρ Ππθπΐ. 1 {πιης Ρ]αΐο 
ΠΠΘΔ 5. ΠΊΘΓΟΙΥ “(Ὠτοιρ εἰεραησε, 1.6. 
{πτουρῇ {Π6 ᾿πῃοτεηΐ αἰθρᾶποα οἵ [ῃ 6 5ι- 
Ἶεοῖ : οἷ. τό γε ἐπίχαρι καὶ διαφερόντως 
ἔχει. ὙΠΕ υ86 οἱ ὑπό 15 85 ἴῃ ὑπὸ δέους 
φωνὴν ἔρρηξε ἀπά (πε {πκε: 56ε6 ΚΠπει- 
αοπ 7. (7. 111, Ρ- 523. Βάθδτιηβ 
ἐπιχάριτα ἴοτ ὑπὸ χάριτος ἰ5 Δῃ ὉΠΙΠΟΚΥ 
νεϑηίαγθ. ΠΓ 7δοἴζθοη βυρσεβίβ {παΐ ὑπὸ 
χάριτος ΤΑΥ͂ ΡΕΙΠαΡρ5. πηθᾷῃ “Υ͂ στᾶοο, 
νου, “ὉΠ δυπεγαποα᾽): θὰ: ΟἸαμοο᾿ 5 
ΥΕΡΙΥ ἀρΡρβδῖβ ἴο πη8 ἀραϊηδί [15 νἱενν. 

528 σ, Ὁ 20 οὐδὲν--φανῆναι: “δε 
Ῥτιοιρῃς ἴο Πρῃς,᾽ “αἰδοονεγθά,᾽ “ βοϊνοά᾽: 
εἴ. Χ ὅοζΣ ἢ «πᾷ ηὑρῆσθαι «πὰ ἐκφανῆ 
αὔονθ. ἴσηϊεββ Βαάμαιη, Μαάνὶρ, δπὰ 
Βαϊίεν μαᾶ δηείγοὶν τηϊβία απ {Π6 τηθδηϊηρ 
οἵ φανῆναι, [ΠΕ Υ οου]4 5οάτ ον Πᾶνα οοη- 
Ἰδοΐατεα οὐ ἀρρτονβά οἵ τοιαῦτα ἴῃ ΡΪαος 
οἵ αὐτά. ῬΡ]αἴο᾽ 5 Ἰαηρτιαρε 566 1ὴ5 ἴο ροϊηΐ 
ἴο 5οπηα δχοαρίϊοηδὶ δου ν!Υ ἴῃ ΘΟΠΠΘχίοη 
ψ ἢ [Π6 ϑἰααν οἵ βιεγεομιθίσίοα] ΡΓΟΌ]ΘΤη5, 
510 ἢ 85 ΤΠΔῪ Πᾶνα θθαῃ οοσαδοηρα ὈΥ {πα 
ΔΡΡΙΙοίοη, ἔγοπι Π)ε]οβ (527 Ὁ 21.), ἀμ ἴο 
δποουζασε ἶβ ΡᾺΡ1]5 ἴο ΠΟΡΘ ἴου 5100 655 
αἴ πὸ ἀἰϊβίαπί ἀαίθ, 
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δή, ἔφη, τό γε ἐπίχαρι καὶ διαφερόντως ἔχει. ἀλλά μοι σαφέστερον 
εἰπὲ ἃ νῦν δὴ ἔλεγες. τὴν μὲν γάρ που τοῦ ἐπιπέδου πραγματείαν 

γεωμετρίαν ἐτίθης. Ναί, ἦν δ᾽ ἐγώ. Εἶτά γ᾽, ἔφη, τὸ μὲν πρῶτον 

ἀστρονομίαν μετὰ ταύτην, ὕστερον δ᾽ ἀνεχώρησας. Σπεύδων γάρ, 

ἔφην, ταχὺ πάντα διεξελθεῖν μᾶλλον βραδύνω: ἑξῆς γὰρ οὖσαν 

τὴν βάθους αὔξης μέθοδον, ὅτι τῇ ζητήσει γελοίως ἔχει, ὑπερβὰς 

αὐτὴν μετὰ γεωμετρίαν ἀστρονομίαν ἔλεγον, φορὰν οὖσαν βάθους. 
Ὀ θῶ ΝΜ, λέ {Πέ 7 Ξ δ᾽ » , θῶ 10 

ρθῶς, ἔφη, λέγεις. Τέταρτον τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τιθῶμεν μάθημα 
ἀστρονομίαν, ὡς ὑπαρχούσης τῆς νῦν παραλειπομένης, ἐὰν αὐτὴν 

πόλις μετίῃς. Εἰϊκός, ἦ δ᾽ ὅς: καὶ ὅ γε νῦν δή μοι, ὦ Σώκρατες, 

29. παραλειπομένης Α"ΠΞ 4: παραλιπομένης ΑἾΤΙ. 

528 Ὁ 21 ἀλλά μοι κτλ. ΤΠε το- 
οαρὶτα]ατίοη 15 ̓ πίεπ 84 ἴο ετ ρῃδϑῖζε ὁποῈ 
τῆοτα [Π6 ρυίποῖρ!ε τερσι]αίίηρ Ρ]αἴο᾽β 56- 
ἀπεποα οὗ βιθ]εοῖβ (528. Α 2. ἀπά ΑΡρ. 
11). 

24 σπεύδων-- βραδύνω : 4 ΡτονεγΡὶα] 
βαγίησ, {8 ΟἿ “ΤΊΟΤΕ Παβίθ, [655 βρεεὰ᾿: 
οἵ (στ Θια! ! ααμη) 20. χόᾳ Β. Τί να 
σπεύδομεν ταχέως, νγε αἀτε αρί σπεύδοντες 
βραδύνειν ; Πεποε ἴπΠεῸὶ Ρτόνεῖρ σπεῦδε 
βραδέως “ἘΠῚ6 τηῖξ ΝΥ ε11ε.᾿ 8566 760} οἡ 
ΘΟΡΉ. “4»1. 231. 

26 ὅτι τῇ ζητήσει κτλ. : ποῖ ““αυΐϊα 
11ὰ εϑὲ σοιηραγαία, αὐ ἀθ εα ἀυδεγετα 
Υἱ ἀἸσα Τάτ οἷς ᾽ (3. }ΠὈαππλ), Ὀπὶ “κα τ 61- 
οα]ε ἰταοίαίαγ᾽ : οἵ, (νι Θοπηθι 6) 
520 Ε. 
528 Ε- 580 σ 4“41:Ἴγογ071}»Ἅἤ τοί! ἀαε- 

εὐγαίσιρὶν δὲ γζοεγέλ ἦγε σγαίεγ, αγιαῖ «δέθγεο- 
»ιείγγ ἐλγα. Υάσ, δαγς Οἰαπέεο; 707 ἀ5- 
στγϑαϊν 44 εἰγονοηῖν κογεῤεὶς ἐλ σοτεί ἐο Ἰοοῖ 
“71 ἀϊρὰ.᾽ Οὐ» {Μὲ εογείγα 7}, δοεγαίες γέ- 
2165, ας οἐμαϊϊφα αὐ 27γέτεμέ, “α΄ οἰ) Ο»Ο7ῈΨ 
ζεγγις ἐΐε τονεἶ᾽ 5 ἐγὲ ἀἴοτυγι, ἑλοῦ ἐλδ 
δον ἐγὲ σοῖς τῤτυαγα. 7726 αὐ 7071» 
ἧς γιοΐ οὐσεγυαίίον 7 “ἦε υἱείόϊς ἀξαῦε7ες, 
τυλίελ ἀγέ, {ΐξε αἱῤ ἐλίγεσς σέδ7ι, ἐγηιῤέγγεεξ 
αν σε γε 9 ἐλαγισέ; 11 ἐς α πιαέλε- 
γηαΐίεαὶ φεΐδγιεο, τυλίελ σἐμαϊϊες ἐλ ἐγμδ 
»ηουε»7ις ο7 ἐγείε  ἐντδίθ οίαγς αὐιαὶ τεδὸς 
ἐλὲ υἱείδίς Μγημαγιδηιέ ας 15 ογγ677. "͵ὲ 
σλαὶ! ἐλογεογε φιγσμε Αξίγογσνεν ἦγ 
γαίης, τιδὲ οΥΓΓ 2γοῤίονις αγιαὶ ἰέασε {Δὲ 
ἀεανόης αἰογ1δ. 

528 εΕ ἢ. γε Πᾶνε ϑεξὴ {ῃαΐ {Π6 
βίπαν οἵ ϑιεγεομπιείσυ, {πΠ6 βεοίεποε ψ ΐ ἢ 
ἄθαὶβ νυ τρίτη αὔξη, παίαγα! ΠΥ ΤΌ]ΠΠονν 5 
της δθαν οἵ (ἀδοπιδίσυ, ἱπ Ποῖ δευτέρα 
αὔξη 15 ἱπνεβίσαίδα (526 σ᾽ 2:.). Αϑίτο- 
ΠΟΙ, {6 Θιθυθοϊηδίγυ, 15 5111] σοποθυπϑα 

πιῇ Ῥοάϊος οὗ [ἢγεθ ἀϊπηθηβίοπβ, θα ἴῃ 
ΑΞΙΓΟΠΟΠΙΥ γγὰ Πᾶνα οπα Δα] [1018] ε]ε- 
τηεπΐ, νἱΖ. Μοίϊοπμ, 50 {πδΐ [Π6 ϑίπαυ οὗ 
ΑΞΙγοποΟυΩΥ, 85 Ρ]αίο σοποεῖνεβ ἰΐ, 15 ἃ 
ἄερτεα τποῦα σοπρ]ἸΙοαΐθα {Παπ Θίθγεοπηε- 
ἘΓΥ, ΔΠη4 [ΟΥΠῚ5 115 παίισαὶ 56 616]: οἵ. 
528 4,8. Ρ]αΐο᾽ 5 σοποθρίϊοη οἱ ἀριθμητική 
δηα γεωμετρική νου] Πᾶνε σοΙητη π 64 
[561 1ῃ {πῸ πιαΐϊη ἴο {Π6 τπαϊ Ποτηδίϊοαη5 
οὗ Πῖ5 ἄδὺ (οἴ. 525 Ὁ ἢ, 527 Α), ΔΙ Πουρἢ 
{παν τπρηΐ ποῖ μαννα δοοερίεα ἢἰβ5 νἱδνν 
οὗ [με οπίοϊορυ οἵ ἢεϑ8 50 θποαβ ; Ὀαΐ ἴῃ 
{Π6 ἔτννο σεπηαϊ πῖηρ' Βα θ]εοΐβ οὐ Π15. σαστῖοι- 
Ἰᾳτη, Αϑίγοποιηυ δηα Ηδυπιοηΐοβ, μΒῈ οοη- 
οι ν ἀπ «ΕἸ εγαίε!Υ Ῥαγίβ ΘΟ ΡΔΩΥ 
ΨΥ ΠΓ ΠΙ5 ΠΟ ἘΠΊ ΡΟΓΆΥ65 (566 520 Α-- 530 Ὁ, 
530ῈΕ---5316). ΑἸΕΓ Ἔν εΥΥ δἸ]ουνᾶποα ἢὰ5 
Ῥεδη πιδάβ ἔου ἱῃε ρεγίεγνι ει παβίαβτη οὗ 
Ῥ]αίο᾽ 5 5βίυ]6, 1ξ τησϑὶ θῈ σοπίεϑβεα {Παᾶΐ (Π 6 
δρρ]Ἰοαίίοη οὗ {πΠ6 Ῥυϊηο ρ]65 Ἰαϊα ἄοννη ἴῃ 
{815 σμαρίεσ ψοῦ]α πᾶνε οπεοκεά {Π6 ρτο- 
51685 οἵ ἀϑίγοπουηϊοαὶ βοίεηοθ. Βοίἢ Αβίτο- 
ΠΟΙΗΥ͂ ἀπα Ηατηποηΐο5 ἀγα ἰγοαΐθα Ὀγ Ρ]αίο 
ἃ5 ὈΥΆΠΟΙ 65 οὗ Ρυγα ταίπευ ἴῃαπὶ ἀρρ] δά 
ται ΠΟ πηαῖϊοβ ; πα ἴῃ Θαοῇ οὐ [Π656 5016 πο 65 
ΡΙαΐο εἴπου ἀϊϑογθα 5. ΟΥ̓ Δ] ορο ΠΥ ῥτο- 
ΠΙΟΙ15 οὐβεγναίΐοη. [{ τὲ Ὀ6 ΓΕΠΊΘΠΙ- 
Ῥθεγθά, οὐ ἴπ6 οἴμεὺ Παπᾶ, {παΐ Ῥ]αΐοβ 
ΟὈ]δοΐ ἰ5 ποῖ ἴο ρτοπιοίβ (ἴῃς βἰυπαν οἵ 
ΡΠγϑῖσαὶ βοΐθποα ἴου ἰΐ5. οὐνὴ ϑὅᾳΚθ, Ραΐ ἴο 
Ρτονίθ 4 ϑυϊίαθ]ς προπαιδεία ἴοτ ἴῃοΞε 
Ψ}Π0 δἵϑ ἴο οσοννῃ {πεῖ ᾿νε ὈῪ {πΠῸ οοη- 
τειπρ]αίίοη οὗ (Π 6 146α, γοπὶ γνῃϊο ἢ. Ἔν ΥΥ 
οἰθπιθηΐς οἵ 5656 - Ρθυοθρίίοη 15 ἴα. τὸ- 
τηονθά. Τῇ δϑβίγοπομιν ψνηϊοη ΕΪαίο 
5Καίςεϑβ ἴῃ [15 σπμαρίθυ 15. ἃ ὑπῖηπε σοηὶ- 
Ροχπά οὗ ροείσυ, πιείαρἢγϑίοβ ἀπα τηδίπο- 
πηαῖϊο5. Βεβίἀθβ. 16 ρον! ἀρρεαὶ 
ψνΠἸοἢ [Ὁ ππαῖϊτο5 ἴο {πε Ροδίϊσαὶ ἱππαρὶπᾶ- 
τἴοη, ἰξ ἢὰ5 ἃ ρεσπηαπδηΐ νά]ις ἐνθη ἰπ {πε 

ιἷ 
αι 
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5 7 Ν » “ ε - Ε] “-“ “ Θ Ἁ 

ἐπέπληξας περὶ ἀστρονομίας ὡς φορτικῶς ἐπαινοῦντι, νῦν ἡ σὺ 
,ὕ Ν “-“ - ε ε 

μετέρχει ἐπαινῶ. παντὶ γάρ μοι δοκεῖ δῆλον, ὅτι αὕτη γε ἀναγκάζει 
ΝῚ ἘΠ ΔΝ Ν Ν -“ κι ͵ 53 

ψυχὴν εἰς τὸ ἄνω ὁρᾶν καὶ ἀπὸ τῶν ἐνθένδε ἐκεῖσε ἄγει. Ἴσως, ἣν 
᾽ ΄ - ἊΝ ᾿ - 

δ᾽ ἐγώ, παντὶ δῆλον πλὴν ἐμοί" ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ οὕτως. ᾿Αλλὰ 
“ », ς Ν “ Ε] Ἂν, Ψ' . 5 ἊΨ 

πῶς; ἔφη. Ὡς μὲν νῦν αὐτὴν μεταχειρίζονται οἱ εἰς φιλοσοφίαν 
-» ΄ “ 

ἀνάγοντες, πάνυ ποιεῖν κάτω βλέπειν. Ἰ[ῶς, ἔφη, λέγεις; Οὐκ 
᾽ κα . 3 ὧν ὙΠΕΧΑ ᾿ : ᾿ . ΚΓ ͵΄ ΄ὕ 

ἀγεννῶς μοι δοκεῖς, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὴν περὶ τὰ ἄνω μάθησιν λαμβάνειν 
Ν “ἢ Α Ϊ Ξ “ 

παρὰ σαυτῷ ἤ ἐστι" κινδυνεύεις γὰρ ἱ καὶ εἴ τις ἐν ὀροφῇ ποικίλ- 
"» “ δ 

ματα θεώμενος ἀνακύπτων καταμανθάνοι τι, ἡγεῖσθαι ἂν αὐτὸν 

νοήσει ἀλλ᾿ οὐκ ὄμμασι θεωρεῖν. ἴσως οὖν καλῶς ἡγεῖ, ἐγὼ δ᾽ 

γ. ἘΦ: ἣ ΑἼΠ: ἡ (510) ΑἹ. 9. 

ΕἸατοοιὶ ἰτιθαῖ Α". 

νοήσει Π: νοήσειν Α. ἔσως---εὐηθικῶς 

-͵οοοοοοοο,οοοοοὐῤῤἠῤ ῤ ῤ λ  ΄΄υ--".-ς.-ο-- --α------ -- -- --- -------------ς---ςςςς-ςςς-ςς-ςςςςςςς-ς--ς-ςς-ς-ς-ς-.--ς-ς-ς-ς-ς--- 

Ηϊβίουυ οἵ Αϑίγοποιην 85 ἃ ραββίοηδίε ῥτο- 
(εδὲ ἀραϊπδί τῆθῖθ ΘΠ  ΓΙοἴϑιη, ἀπ δ 
δα ρμαῖϊο 1 εχασσογαίθα νἱηαϊοαίίοη οἵἁ 
1π6 {πϑοσεεῖοα] 5146 οὗ {Πε βοίθβῃηοθ 566 
4150 οἢ 5296, Ὁ ἀπά Αρρ. 11. 

528 Ε- 529 Α 31 ἢ σὺ μετέρχει: 
111. “ἴῃ τεβρεοῖΐ οἵ {Πδΐ, ἴῃ γεβρϑοῖ οὐ ὑγ ἢ 
γοῖέ Ῥαγϑια 1{,᾿ 1.6. ἐη {Π6 νγαὺ ἴῃ ΠΟ ἢ 
οῖε Ῥαϊϑαθ 1{,᾿᾽ ΠΟ ἸΟΠΘΘΥ (ΟΥ 15. ῬὈΥδοιὶ- 
08] 1565, 85 1 αϊά ῬΡείοστες (527 Ὁ), ὕυΐ 
Ῥεοδιῖιβα ἴὲ 1Ιεαἄ5 [Π6 501} “οῃ ἢσῃ,᾽ δῃὰ 
ττοῖὴ [Πίηρϑ Πδσα γόμᾶου (“ὁ ἔτοτὴ ἴΠς ἐπίηρ5 
οἵ [Π15 νου] ἴο {Π6 ποχί,᾿ ̓  βαὺ 1). δῃὰ Ν., 
φαϊίε το ΠΡ]γ). ὙΠ οΡ]εοί οἵ ἐπαινῶ 15 
ποί ἣ σὺ μετέρχει, Ὀπί ἀϑἰ ΓΟ ΠΟΙΊγ. (Ἰδιοο 
Ἠδ5 ἀϑϑι π}}] αἰ θα [Π6 ῬΡὨταβθοϊορυ οἵ ϑοογαΐθϑ 
πουΐ 115 πιεαηῖηρ. “Οἢ ΠΙρμ᾿ δπά 
ἐγοπάογ᾽ τῆθαῃ ἴο ΟἸαποο [6 τηδίουϊδὶ 
Πδαάνθηβ, ποῖ (Π6 νοητὸς τόπος: Δ 4 ΠΘ 
τὨϊη]κ5 [πε 508] Ἰοοῖκ5 ἀρυναγαϑ 1{{{Π6 ῬΟΔΠν 
Εγα ἴβ ἰυτηθα δἱοῦ Ἐ ὙΠ6 δββθηοα οὗ 
ΟἸαιϊιοοβ ΕΥΛΟΥ σοηβἰϑί5 ἰὴ τηδτου α]]Ζίηρ᾽ [Π 6 
βρί τῖαα!; δηα ΡῬ]αΐο Πδυα ὙγΆγη5 τ15 ἀραϊηδί 
ἃ ἀδηροῦ ΜΠ ΪΟΪ, 15 ΓΘΒΡΟΠ510]6 [οΥ ΘΟ ΠΓ1655 
οὐτοῦβ, ποῖ ΟΗΪΥ ἴῃ Ρ]αίοηϊο οὐ Ἰοἰβηη, Ὀαὲ 
ἴῃ ΘΥΘΙΥ ἀεραγίμηεηξ οἵ πατηδη ἱπουρῃΐ 
Δα ἀοριηα. 866 4150 Οἢ 520 8, Ὁ. 

529 α 4 οἱ εἰς φιλοσοφίαν ἀνά- 
γοντες : “1πο58 ψηῸ νου] Ἰεαα τι5 πΡ- 
γνατὰς ἴο ῬΠΙ]ΟΒΟΡΩΥ (( γΈ]ο 8 Σὰ ΝΝ 15- 
ΘΟ η5Ο Πα 516 06. παι ἤγθη. ψρΟ]] θη, ᾽ἢ 
ΘοΠποί θυ). Ρ]αίο 15 [Ὠϊηκίηρ οἵ [θϑοῆθυβ 
ὑνηῸ τοοορηΐδα (ἢ Ι5οοΥ. “1γ14. 46 1) 
τΠπαἰ Αϑεοποιν δηᾶ κἰηαγθα βι θ]εοῖβ ἃγ6 
[ῃς παρασκευὴ φιλοσοφίας, Ὀὰΐ παν ο 6 1655 
ἴθαοῦ ΑΘΕΟΠΟΙΩΥ Οἢ τηϑῖ ποθ αἴγεοιν 
σαϊου!αιςα το ἴὰγη [Π6 50}᾽5. δοὺβ ἄοννῃ. 
ΗΠ5 ἀοβουρίίοη ἢ(5 βοπῖα οἵ ἴΠ8 Θορῃ ϊβίβ5, 

Ῥαυ οι ]αΥν ἩΠρΡΡΐας (Ξε ΖΦ γοί. 318 Εὶ ἀπά 
οἵ. 1Ἰϑοοῖ. Ζα7ι. δϑ----ϑ). Τὴ οἱ---ἀνάγοντες 
ῬΙαΐο ἰαῖκεβ {Πθῦ δ {Π6ῚΓ οὐ να] πδίϊοη. 
Ἐὸοτ τ Π6 ατεεὶς οἵ. 5216 ψυχῆς περιαγωγὴ 
ἐκ νυκτερινῆς τινος ἡμέρας εἰς ἀληθινήν, τοῦ 
ὄντος οὖσαν ἐπάνοδον, ἣν δὴ φιλοσοφίαν 
ἀληθῆ φήσομεν εἶναι, νγετα ἀληθῆ ρΡοϊηΐ5 
{Ππ6 σοπίγαϑε ν ἢ [Π6 ἴα ]σε ΡΒἸ]ΟΘΟΡ ΠΥ ἴο 
ὙΠΟ Θοηα νγοι] Ἰεδα {πΠῸ6 508]. ἀνά- 
Ὕοντες ΡΥθβεῖνοϑ ἴΠ6 146α οἵ βὐποδίϊοη ἃ5 
8} ἀϑοθηΐ, ἴῃ ΠΑΥΠΊΟΠΥ 1 [Π6 γα δ] 
τηθίαρμου ἰπτοιρῃους {Π15 ῬοοΚ. Τῆα 
{γδηϑἰδίϊοη ““ ἴΠο56 νηΟ Ἐπ ραυῖς οἡ ῬὮ1]ο- 
5οΡῃγ" (Ὁ. απά ΜΝ.) 15 ππίεηδ]α : 50 αἰβὸ 
Δ΄6 ἴΠ6 ἴννο οἵ εὺ νεύβιοηβ ἴῃ [. απὰ Ὁ. 
(Ἢ ταῖββ ἀϑίτοπουηῦ ἰο {Π6 τδηῖς οὗ ἃ βοίβῃςβ, 
ΚΥΘΙΕΥ ΔΒΙΓΟΠΟΙΠΥ͂ ἴο ΡΠ] ΟΒΟΡΗγ᾽), 85 
ΘΠΟΥΘΥ---Πο56 νἱενν 15 ΠΟΤΕ ΠΟΑΥ]Υ͂ ΟΟΥ- 
τεοί---ὰ5 ροϊηϊβα ουἽἱ (4. 7. “ά. ΧΥῚ Ρ. 

237) 5 
5 οὐκ ἀγεννῶς: “ψ| ἃ ἤπε δὺ- 

ἄδοῖιν,᾽ ““ποῃ 5ἰπε σεηθίοβδα δάιποϊα ἢ 
(ϑομηε θυ), α5 ἴῃ όχι. 492 Ὁ οὐκ ἀγεννῶς 
γε---ἐπεξέρχει τῷ λόγῳ παρρησιαζόμενος, 
Δα εἰβεννποῦθ. 

529 Β, Ο 7. κινδυνεύεις γὰρ κτλ. 
ΕἸαιοο σοποοῖνοβ οὗ ἀβίΓΟΠΟΤΩΥ ἴῃ ΘΧΘΟΙΪΥ͂ 
[Π6 βϑαπὴβ νὰν δ5 ἴπΠ6 Αὐβδίορῃμαηϊς 50- 
οἴαίεβ ; δῃᾷ {Πϊ5 ἱπαϊσηδηΐ γαρααϊδίοη ὈΥ͂ 
1η6 ΡΙ]αίοηϊο ϑοοζαῖεβ 15 ἔΠ6 τόσα ἴπ|6}}1- 
σΊΌ]6, 1 (ἢ Ν ΘΕ ]Θϑῖρ 2 οί. αγιαὶ 0671. 
1 Ρ. 274 71.) γα βίιρροβα μαΐ Ρ]αΐο 15 
(ϊηκίησ οἵ (Π6 Οὐρμας. ΟἾ7' ἀβ[ γΟΠΟΠῚΥ 
(ϑαγ5 Ρ]αίο ἴπ εἤξοι), οϑέγ' νἰδίοῃ ἀρννατά, 
ἰ5 ποΐ ναὶ Αὐβίορῃδῃθβ τηδάθ 1 ἀρ θαῦ 
ἴο θε6, θαξ βουηθίὶπρ' νεῚῪ ἀἰβεγθηῖ. 5668 
Ῥοῖον οὔ ἄνω κεχηνώς ἴῃ Β ἀῃὰ ἐξ ὑπτίας 
νέων ἴπ 6. 

529 

Β 
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- “- 5. Ν Ἃς μὰ ᾽ ΄ "7 ἤς » “- 

εὐηθικῶς. ἐγὼ γὰρ αὖ οὐ δύναμαι ἄλλο τι νομίσαι ἄνω ποιοῦν τὸ 

αν “ , Ἃ 2 -“ ἃ ΩΝ ἣν Ἂν " 3 Νὴ Ν 

ψυχὴν βλέπειν μάθημα ἢ ἐκεῖνο, ὃ ἂν περὺ τὸ ὃν τὲ ἢ καὶ τὸ 
Ε Ἂ Ν - “-“ 

ἀόρατον, ἐάν τε τις ἄνω κεχηνὼς ἢ κάτω συμμεμυκὼς τῶν αἰσθητῶν 
“-“ “Ὁ “ , ΕῚ , 2 7 

τι ἐπιχειρῇ μανθάνειν, οὔτε μαθεῖν ἄν ποτέ φημι αὐτὸν---επιστήμην 
Ν ᾽ ᾿ », - “, » Μ΄ 2 Ν , » “- Ι ͵ὕ 

Ο γὰρ οὐδὲν ἔχειν τῶν τοιούτων---οὔτε ἄνω ἀλλὰ κάτω αὐτοῦ ᾿ βλέπειν 

τὴν ψυχήν, κἂν ἐξ ὑπτίας νέων ἐν γῇ ἢ ἐν θαλάττῃ μανθάνῃ. 

ΧΙ. Δίκην, ἔφη, ἔχω ὀρθῶς γάρ μοι ἐπέπληξας. ἀλλὰ πῶς 

δὴ ἔλεγες δεῖν ἀστρονομίαν μανθάνειν παρὰ ἃ νῦν μανθάνουσιν, εἰ 

μέλλοιεν ὠφελίμως πρὸς ἃ λέγομεν μαθήσεσθαι; ὯΩδε, ἦν δ᾽ ἐγώ: 

11. ἢ κάτω Π: ἢ κάτω Α. 15. νέων Π: μὲν Α. 

829 Β το ἄλλο τι νομίσαι κτλ. : 
“ΈΠηἸς Δ ΠΥ Οἴποὺ βάν οηα {Παΐὶ τηδῖκος,᾽ 
εἴς. “ΔΙ ε556 ραΐο νομίσαι τι ποιεῖν, 
Δ]1π4 ποιοῦν ἰΙάπιςα Παῖϊο ΙοοΟ τηδρῚ5 ἀρίμμ, 
50 Πσθῖ ΠῸΠ 50] 11Π0 ἴδοθσθ 5ῖνα ἰδοῖθηο 1ῃ 
Ῥτδθβθηῖία οσοιραίιπι) 6556, 564 νἱπὴ εἰ 
σοηϑαθίπαϊπθηη ἰαοίθηαϊ Παῦθτα δ]ϊαιμά 
οχἰςετηατγε "ἡ (ϑοῃ πο 46). ποιοῦν 15. ΠΑ] 
δα]δοίϊναὶ, {πῸ συμφέρον ἴῃ Χροη. Λε. 
1ας. τ 6 (χιοίεα ὈΥ Α50) τοῦτο συμφέρον 
τῇ εὐγονίᾳ νομίζων. ἩΙΠ ΟΥ̓ 5. σοη]εο- 
ἴαχε ποιεῖν νγὰ5 ἀρριονεᾶ ὃὈγ Κύπποι (7. 
σ᾽. τι Ρ. ὅξ1; Ὀὰξ ποιοῦν 15. ἴῃ 41} {Πε 
Μ55, απᾶ ϑῃοι]!α ΡῈ τείαϊηθά. 

12 ἐάν τέ τις κτλ.: “ἀπά 1{ ΔΗΥ ΟΠ6 
αἰϊετηρίβ ἴο ἰδαγη δαρηΐ ἡ Οἢ 15 2εέγεοῖυ- 
αὐϊε 1 οαγα ποῖ Ποῖ Π υ Π15 ρθη τηοσῖῃ 
γᾶν ρυναγάβ. ΟΥ̓ ΠΪ5 οΙοββά τηοσί! ἸΙοοΚΚ 
Ῥοῖον --θ 111 7667, 8ἃ5 1 ΠοΙ]ά, ᾿βαΐῃ ̓  
εἴς. ΕῸΥ ἐάν τε, Ηεηδη ἀηα 514]]- 
Ῥαιπὶ τοαὰ ἐὰν δέ ΟἿ 5115 }ϊ Μ5 Διί ΠΟΥΙῪ ; 
Ῥαΐ οὐ δύναμαι απα οὔ (τε)---ῴ(ημι ἀτα 
ῬΓΟΡΕΙ͂Υ Ἰοϊηεὰ ΒΥ τε (ϑομποῖ4ου). ὙΠς 
ἘΠΡ 5. {τα πϑ]αΐουβ ππαουβίαηα συμμεμυ- 
κώς οἵ οἱοδκεά δγϑβ; Ὀὺὶ [Π6 Θδυ65 τηϊϑβί 
οἵ οουϊθα "6 Ορβη ἴῃ ΔηΥ͂ οαβθ, δηᾶ {Π6 
Ῥαϊαποθ νυνὶ ἄνω κεχηνώς 5 ΘΟΠΟΙσῖνα 
ασαϊηϑι {Π|5 νίενν. συμμύω, 45 ἴπ6 2 έχϊεσα 
5Πθνν, ἰ5 υϑεα οἵ οΪοβίηρ δὴν ὈΟΑΙΪν 
ἀρειίασθ. Τὴδ ϑίαίς οὔ {6 πιουῖῃ 15 
Τα] ον οι Ιγ ἰσγεϊαναηΐ, θὰ κεχην ώς, ΝΟ ἢ 
Ῥείοϊκδϑηβ ταρί βίιρι αν, ἱπανὶ αν σὰρ- 
σεβίβ συμμεμυκώς, ἀπ {Π6 ν»ο]6. Ἔχρυθϑβ- 
ϑίοη ἴα ἃ ἤηοΙν ἱπάϊρσηαης οὐϊθιγθὶ οἵ 
Ἔχυρογαηΐ δηα οχίταναραης δαῖτα ἡ ἃ 
σΎΟ55 Τα ρριθμθηβίοη. οὐ ϑοογαίίοο- "]ὰ- 
ἴοπῖς νίεννϑ. 

ἄνω κεχηνώς τείει5. ΡθυΠπαρ5. βρεοϊῇ- 
(ΑἸ]Ὺ ἴο Οὐοναῖν τ 1---ἰ 73. ζητοῦντος αὐτοῦ 
τῆς σελήνης τὰς ὁδοὺς καὶ τὰς περιφορὰς 

εἶτ᾽ ἄνω κεχηνότος | ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύκ- 
τωρ γαλεώτης κατέχεσεν. Τί Μ1}] ΒΕ αἀ- 
τηϊ64 τΠαὶ Ρ]αίο παὰ βοηβ στοιιπ ἰοῦ 
Πϊ5 δῆροι. 1 ἀοῃ᾽ ἴῃ [ῃ6 Ἰβαϑί οδγθ, ΠῈ 
Βα γ5 ἴὴ εἴξοις ἰο Αὐϊβίορμδηθβ, ὙΠ θῖΠοΥ 
γοῦν ϑοογαΐθϑβ ἰοο 5 ΠΡ οὐ ἀον : 50 Ἰοηρ 
ἃ5 Π6 5ἰυάϊθβ αἰσθητά, ἢ6 5 ποί τη} 
Θοογαΐθβ, δπη4 1 ἀἴβοννῃ γουγ σατϊσαίαγα. 
ΤῸΓ [ΠῸ σεπεῖαὶ 56η56 οἵ. (ἢ [. ἀπα (.) 
Ζἴηι. οι Ὁ. 

13 ἐπιστήμην -- ἔχειν: 
Κηονν]θαρα.᾽ 
529 15 τὴν Ψψυχήν : {Ποιρὴ Πἰ5 

ῬΟΩΙΥ εγα Ἰοοῖκβ πρνναγάβ. 
κἀν ἐξ ὑπτίας κτλ. : “ἀγϑ, Ἔνϑὴ {Ποῖρ}) 

1Π6 Ιδαύπεὺ ἤοαΐ ίαοα πρνναγάβ οα ἰαπα 
ΟΥ̓ ἴῇ (Π6 56. 1 πυπηπεοιβίαπα ἐξ ὑπτίας 
νεῖν ἐν γὙῇ 45 Δ. δἰ] ιιϑίοη ἴο ϑοογαίθβ ἴῃ 
(η6 κρεμάθρα : οἴ. “412. το α ταῦτα γὰρ 
ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν τῇ ᾿Αριστοφάνους κω- 
μῳδίᾳ, Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ περιφερόμενον, 
φάσκοντά τε ἀεροβατεῖν κτλ. Δη4 566 ΑΥ. 
Οἱοαῖς χι8---,ό. Τί ννὰὲ βίρροες (Παΐϊ 
ϑοοιαίοβ [αν ΒιΡΙη6 ἰπ ΠῚ5 ϑυνιησίηρ κρε- 
μάθρα, α5 ῬΓΘΒΙΠΊΔΌΪΥ Π6 414, βίποα ἢδ 
γννα5 ἸΙοοκὶηρ αἵ {Π6 πίοοῃ, ἴΠθἢ Δ ΠΥ ΟΠ6 
ψ0 Παά βϑϑθὴ {π6 Οὐἰομαῖς ννοι]α αἵ ὁὔσα 
οαΐοἢ [Π6 Δ]]5ῖοη, Θϑρθοία! ]}ν αἰϊοῦ ἄνω 
κεχηνώς απ [Π6 Οἴου τϑίδγθποθβ. Ἰι8ῖ 
αῦονθ. Εὸγ νεῖν οἵ Ποαίϊπρ ἴῃ (Πς αἷγ, 
οἵ. ἀερονηχής Α΄. Ο]ρκες 337, νυῖ1ἢ ΒΙαγά 65 
αἀ Ἰος. δηα οἡ ζεαξ 831. 
ἢ ἐν θαλάττῃ ἰ5 [Ὡγτοννῃ ἴῃ ὈΥ Ρ]αΐο 
ἢ (Π6 απ δχίγανασαηΐ τη ον ἃ5 
κάτω συμμεμυκώς. ἘἙΪοαΐ Πἴτα οἡ ἰαηᾷ, 
βοαὶ Ὠϊπὶ, 1 γοὰ πὰ, ἴῃ ἴῃ6 5ββα ; Ὀπὶ 
{που Πὶβ Ὀοαγ 5 ογβ ἰοοὶζβ ἀρυναγά, ἢ15 
501] Ἰοοῖ5 ἄοννῃ. Οἱ {πὸ ἰδχὶ δπᾷ οἵπευ 
νίοννβ οἵ [Π15 ραββδαρα 5εὲ86 ρρ. 1Χ. 

“ φατηϊῖ5 οἵ 



12ὃ ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [5296 
ἴω ΕΥ̓ Ἂ, ΡῚ ἴω “Ὁ ταῦτα μὲν τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ποικίλματα, ἐπείπερ ἐν ὁρατῷ πεποί- 

529," 19 ταῦτα μὲν κτλ. “Ὑοη- 
ἄδι δηλ 06 1}15Π πτδπίς ἴῃ [πΠ6 Πεάνεῃβ, ἔογαβ- 
ΤῊ Οἢ 85 {ΠΟῪ ἀγα ντουρῃΐ πη {παὶ ΜΒ ΙΟῃ 
15. 5β66ὴ Ψ ΙΓ ἰῃ6 ῬΟΩ ΠΥ εγα, να 5μου]ᾶ 
᾿πάθθα σομβί θυ τόσα Ὀθδα α] ἀπα Ρεύ- 
ἔεοῖ {πδῃ δηγίῃΐϊηρ ν]51016, Ὀὰὶ [ΑΥ ἸΠίδυοΥ 
ἴο [Ποβ6 ὑνῃϊοἢ τα σεπαΐηα δηά ἔγαε---ἰαῦ 
ἸΠΓΘΥΟΥ ἴο ἰῃς6 τηονεπιεηΐθ μαυθ ἢ 
Θβϑθηῖαὶ βρεεά δηα βϑϑθηία] 5] Ομ 655, [ἢ 
{{πὸ 84] σϑηιῖπα ΠΠΠΕΥ ἃ Πα ἴῃ 41] {τπ|6 
[οΥΠ15, Αγ τπονϑά 1η γϑ]αίίοη ἰο θαο ἢ Οἰ ΠΟΥ 
δα {Προ υνΠ4] τηαῖτα {Παΐ νυ] ἢ. 15 Θ556ῃ- 
{14}1ν ἴῃ {Π6 πὰ ἴο τονε : {πε ἔπιε δάογη- 
τηθηΐβ, ἡ ΠΟ ἀγα ἀρΡργε με παεα ὈΥ τϑαβοη- 
ἴῃ δηα [Π6 τηδί πετηδίϊοαὶ ᾿π 6] ]Πσθποθ, θα 
ποΐ ὈΥ 5ρῃι. ὙὍὙΠε οἰδιβα κάλλιστα μὲν 
-- ἔχειν ἰ5 οοποεββῖνε, δηα ἐπείπερ ἐν ὁρατῷ 
πεποίκιλται σῖνεβ ἴῃ6 γβᾶβοῦ ΨΥ τὰ ἐν 
οὐρανῷ ποικίλματα πολὺ ἐνδεῖ τῶν ἀληθινῶν 
(5ο. ποικιλμάτων), ἴον {π6 ἀληθινὰ ποικίλ- 
ματα αἴὲ ψτιουρῆί, ποΐ ἐν ὁρατῷ, Ὀπί ἐν 
νοητῷ, 1.6. ἴῃ [Π6 Ἰονγεσ νοητόν, νυιτἢ νυ ΠΊῸἢ 
Πα ννΠ]Οἢ ἀ]οπα {Π6 {γ6 ΔβίγΟΠΟυΊΟΥ ἃ5 
50} ἴ5 σοηνεῖβαηί. 566 Αρρ. 1. ΤΠ 
οἴαιιβε ἃς τὸ ὃν τάχος- φορὰς κτὰᾺ. ἜΧΡΙαΙΠ5 
τῶν ἀληθινῶν (ποικιλμάτων), θεὶηρσ εααῖνα- 
Ιεπί, 45 ϑοπποίάθυ ροϊηίβ οί, ἰο τοῦτ᾽ 
ἔστι, τῶν φορῶν, ἃς κτὰλ., “[παΐ 15, {Π|6 
τηονεπηθηΐβ ννῃΪο ἢ ̓ εἴς. 80 σπποἢ ἴου {Π6 
τοϊαίίοπ Ὀδίνγεθῃ {πὸ αἰβεγεηΐ τπθηι θα β οὗ 
[πΠ6 βεηΐθῃςθ. [ἿΪῃ οὐάξυ ἰο ρΊδϑρ {πε 
τηδαηίηρ οἵ Ρ]αΐϊο, ννγεὲ 5ῃοι]α γεδα {Π6 
βϑῃίθηοθ δ]οιά, Ἰδιπρ' (πΠ6 {1]] βίγεϑβ οἵ 
1ΠῸ νοῖοθ [811] οἡ {πε ννογτάβ ἀληθινῶν, ὄν, 
οὖσα, ἀληθινῷ, ἀληθέσι ἀπὰ -όντα ἴῃ τὰ 
ἐνόντα φέρει. δο οὗ ἴμεθεὲ νγογάβ 15 
εἰηρμαίΐο, δηα ὄχρίεβϑβεβ [Παΐ ἄδργθε οἵ 
Ττα οὐ Βεΐηρ ψνῃοῇ Ὀεϊοησβ ἴο {Π6 
ταδί Πα πηαίϊοαὶ γθα! 65 οὐ {γπ6ὸ ἀϑΓΟΠΟΙΏΥ, 
85 Ορροββᾶ ἴο πῃ 56ῃβ:}]65. οὐ αἰσθητά 
ννΠοἢ ἴοττη (6 5] εοἰ-τηαίίευ οὐ {Π6 
ἈΒΙΓΟΠΟΙΏΥ ΨΨΠΙΟΝ Ρ]αΐο Ππᾶ5 1π5ὶ οοπ- 
ἀειηπθᾶ. Ῥορυΐαι ΔΒΓ ΠΟΙΥ͂ ΟὔΌΒΘΥν 65 
νὰ (μῈ ῬΟΑΠΥ εγα {με τηονεπηεηΐβ οὗ 
ν 510 16 ἀπ πηαίοταὶ Ρ]απείβ, 6.6. ΜοΎοαΥΥ 
θα Μαῖθ. ὙΠπεθεὲ ἴνο ρἰαπείβ φορὰς 
πρὸς ἄλληλα φέρει ἴῃ γιγνόμενος οὐ κινητὸς 
ἀριθμός, 1.6. ἴῃ {ἰπ|6 (οἵ. 7271. 37 ( Π..), 
Μεγοιιτυ, 85 βίο ΠΟ Γ5 [6]] τι5, ΘοπηρΙοἴ- 
ἵπρ' Πἰῖ5 οὐδῖς ἴῃ ἀρουί [πγεθ, απᾶ Μαῖβ ἴῃ 
δΌοαὶ ννοηίγ-ἤτεο, τηοηί 5. [ἢ {πε βεοοπᾶ 
ΡΙαςθ, [Π656 ὈΙαπείβ ἔχανε] ἰὴ γιγνόμενα (ποὶ 
ἀληθῆ) σχήματα, 1.6. ἴῃ [ΟΥΠῚΒ ΟΥ̓ΟΥΌΙ(5 
ὙΠ Ῥεϊοηρ ἰο {πῸ νου] οὗ γιγνόμενα, 
δηᾷ δ5 ἴΠϑν ἔγανεὶ [Π6Ὺ σαυγν νυ Ἰ {Ποῖὰ {Π 6 
γιγνόμενα ΠΟ {ΠοῪ σοπίαϊη, Μαγβ5 ἴὸυ 
ἜΧΑΙΊΡ]6 Πῖ5 5ηον-οαΡ5 δῃα οᾶμα]58. ΤῊΘ 

ῬΙαίοπῖς ἀϑίγοπουηθι, οα {Π6 οἴμευ Παπά, 
Ἰοοκβ ψῈΠ (μ6 γε οἵ διάνοια αἱ (ῃ6 
ἀληθινὰ ποικίλματα, 1.6. αἱ {πες πιοίϊοῃ5 
οὗ ἴτὰ86. Οὐ πιδίειηδίιοα] δίατθ. ὙΠ656 
ται Πϑπγδίϊοα] δίασθ φορὰς πρὸς ἄλληλα 
φέρεται ἐν τῷ ἀληθινῷ ἀριθμῷ, 1.6. ἴῃ 
τηδ Πα πδίϊοα] ΠπΠΏ ΕΓ, 6.5. ἴῃ 3 ΔΠ4 23 
(πο γε γμογείλς, εἴς.), δῃ ]50 ἐν 
ἀληθέσι σχήμασιν, 1.6. ἴῃ τηαί Πα Πηαίϊοα] 
ΟΥ̓ΡΙ[5, νἱΖ. {π6 Ῥογίβοί 6] ]ΠΠρ565 νυ ]Ο ἢ δΥ6 
ΠπηΡΟΥθοΥΥ τορτοάιοθα ἵπ {πΠ6 οὐ 5. οὗ 
{π6 νἱβῖ 0 16. τηδίθυϊα! Ρ]απεῖβΊΌ ΕατχίΠου- 
τηοΥθ, δἰ που Ποσα ΡευπαΡ5 ΟἿΥἿ ᾿τηΡΊΠᾶ- 
ἰἴοη ΙΏΔΥ ταίπβα (ο (ο!]ονν Ῥ]αΐο ἴῃ ἢΪ5 
ΠΙρηῖ, 7ι5ὲ 45. (ῃ86 νἱβῖῦ]Ὲ Μϑὶβ ἴὴ ἢΪ5 
ἸΟΌΓΠΕΥ ΟΔΥΓΙ65. ἢ Πϊπὶ {Π6 γιγνόμενα 
ΜΠ Πα οοπίδϊηβ, 50 Ρ]αΐο σβργεβθηΐβ 
{π6 ἔταε βίατϑ οὗ ται πευηδίῖο] δϑίΟΠΟΤΩΥ 
85 σαυγυϊησ του Πα 1 {Πετὴ τὰ ἐνόντα, 
1.6. {π6 χτηδίπεπηδίϊοαὶ γεαζίζίθς νυ ὶο ἢ δΥα 
ἴπ {Ππ6πΔ. ὙΠῸ ταί ποιηδίϊοαὶ σοπηΐεγρατγί 
οἵ Μαῖβ, ἴοσυ ἐχαῃηρ]θ, ν}11}] [αἶα ψν (ἢ 1 1π 
115 τϑνοϊαίοη ἰποβα ρεγίεος τηϑί απηαίϊςαὶ 
[ΟΥΠῚ5. ΜΏΪΟ ἀΥα ᾿πηραγίβοι Υ τοργοάποεά 
ἴῃ ἴΠ6 οϑ 815 ἀηα 5πον-Ο Δ 05 οἱ {Π6 νἰβι 0} 18 
Μαῖβ. Ρ]δαίΐο ἴῃ βϑμουΐ οοποαῖνεβ οἵ ἃ 
τηδί παπηαίϊοαὶ οὐρανός οἵἩ νὨΙΟἢ {Π|6 ν 5108 
Πδανθηβ αὶ Ῥαΐ ἃ Ὀ]υτγεα ἀπά ἱπηρεγίδοϊ 
Ἐχρυθβϑίοῃ ἴῃ {{π|6 ἃπα 5ρ866, ]ιι5ῖ ἃ5 ΒΥ ΕΥῪ 
ν 51.016 δηα πιαίεσίαὶ ἰγδηρ]α 15 ΟἾΪΥ ἃπ 
ΔΡΡτοχιιηδίϊοῃ ἴο ἃ ἵγ16 οὐ ρεσίεοί, 1.6, ἃ 
ταδί μα πιαίϊσαὶ, ἰτπαηρ]θ. ὍΤῆε ζο]] ον ηρ 
τοις οἵ Αὐβίοι δ᾽ β 15 ᾿πίβπθα ἃ5 δὴ 
οδ]εοίίοη ἴο Ρ]αἴο᾽β [πθούν, θαΐ, δοοογαϊηρ 
ἴο {πε6 ἀοοίτίης οἵ (Π15 ρατὶ οἵ {πὸ Δ: ε- 
2πδίἰίε, ῬΙαίο οι ἤανα δοσερίθα {Πα 
ΟΥ̓ ΕΙΟἾππλ 85. σοηίαϊπίηρ ἃ Ἰυδῖ ἀπᾶ {τὰ 

᾿ φοσοῦηΐ οὗ [Π6 ἀϑίτοποιων νμ]οἢ Πα Ρῥτα- 
50Υ1065 : ἔτι δὲ εἴ τις παρὰ τὰ εἴδη καὶ τὰ 
αἰσθητὰ τὰ μεταξὺ θήσεται, πολλὰς ἀπορίας 
ἕξει. δῆλον γὰρ ὡς ὁμοίως γραμμαί τε παρ᾽ 
αὐτὰς καὶ τὰς αἰσθητὰς ἔσονται καὶ ἕκαστον 
τῶν ἄλλων γενῶν. ὥστ᾽ ἐπείπερ ἀστρο- 
λογία μία τούτων ἐστίν, ἔσται τις καὶ 
οὐρανὸς παρὰ τὸν αἰσθητὸν οὐρανὸν καὶ 
ἥλιός τε καὶ σελήνη καὶ τἄλλα ὁμοίως τὰ 
κατὰ τὸν οὐρανόν (77ε΄. Β'. 2. 9070 12. ἢ..). 
Τί τειηαῖὶπβ ἴο βρεαὶ οἵ ἴννο ραγίἰοα]α 
αἸΠοα]65.. ΟΥ̓ μαὶ ἄοεβ Ῥ]αίο πηθᾶπ ὈΥ͂ 
ταῦτα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ποικίλματα, «πὰ 
ὈΥ τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὗσα βραδυτής" ὙΠ6 
ποικίλματα 56ϑι ἴο Ὀ6 φϑῃουα!ν [ἄθη11- 
Πεᾶά νι {π6 ϑἴαιβ πα ποίπίηρ ΤηΟΥ6. 
Βαϊ ᾿πμαϑυηιοἢ ἃ5. ἀϑίσοποιηυ α6815 Ψ]Π 
φορὰ βάθους, ἀπ {π6 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ ἀϑίγοπο- 
ποῖ, δοοοάϊπρ ἴο Ρ]αίο, βίπαϊθβ τὰς τῶν 
ἄστρων φοράς (εἴ. 533 4) ταίμοῦ (Πδῃ 
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Ὁ κιλται, κάλλιστα μὲν ἡγεῖσθαι καὶ " ἀκριβέστατα τῶν τοιούτων 20 
Ψ, ᾿ “ ἊΝ ΡῚ “-“ Ἁ Ψ “ “Δ δΝ ΩΝ , ᾽ν « ς 

ἔχειν, τῶν δὲ ἀληθινῶν πολὺ ἐνδεῖν, ἃς τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὖσα 
ἣν 5 Ὁ ᾽ “ » - Ν - “-“ » Α 7 

βραδυτὴς ἐν τῷ ἀληθινῷ ἀριθμῷ καὶ πᾶσι τοῖς ἀληθέσι σχήμασι 
7 ε 

φοράς τε πρὸς ἄχληλα φέρεται καὶ τὰ ἐνόντα φέρει. ἃ δὴ λόγῳ 

μὲν καὶ διανοίᾳ ληπτά, ὄψει δ᾽ οὔ: ἢ σὺ οἴει; Οὐδαμῶς, ἔφη. 

Οὐκοῦν, εἶπον, τῇ περὶ τὸν οὐρανὸν ποικιλίᾳ παραδείγμασι χρη- 25 
- “- ᾿, δ 

στέον τῆς πρὸς ἐκεῖνα μαθήσεως ἕνεκα, ὁμοίως ὥσπερ ἂν εἴ τις 

Ἑ ἐντύχοι ὑπὸ Δαιδάλου ἤ ! τινος ἄλλου δημιουργοῦ ἢ γραφέως 
, 

διαφερόντως γεγραμμένοις καὶ ἐκπεπονημένοις διαγράμμασιν. 
͵ τ . 

ἡγήσαιτο γὰρ ἄν πού τις ἔμπειρος γεωμετρίας ἰδὼν τὰ τοιαῦτα 
“ Ν ΕΝ 3 ’ὔ -» Ἁ 2 “ [ο 

καλλιστα μὲν ἔχειν ἀἁπεργασίᾳ, γελοίον μὴν ἐπισκοπεῖν ταυτῷ 30 

28. διαφερόντως Α,Π: διαφέροντος ΑἸ. 

ἄστρα [Πδηηβοῖνοβϑ, ἴξ ΤηΔΥ 6 ῥτγεϑυτηθά 
{μαι [πε ποικίλματα ἐν τῷ οὐρανῷ ἴῃ τεΔ ΠΥ 
ἀεποίβ {με6 5ίατβ τεραγάεα δἃ5 τηονίησ 
Ῥοάϊε5, 1.6.ν ΒΕ ΠΟΙ σρεακίηρ, [Π6 τηονε- 
τηδηΐβ οἵ (ῃ8. Πεανεηῦ ὈΟάΙ65 τονοϊνίηρ ἴῃ 
{πεῖγ οὐ 5. (οἴ. 7771. 390 Ὁ δπά 40 6); 
δθα [Ππ ργεϑυτηρίϊοῃ ὈεοουηῈ5 ἃ οευ ΔΙ ΠΥ 
ΜΉΘη ᾿γὸ τε ῦ (Π6 γγνογάβ τῶν ἀληθινῶν, 
ἃς---φέρει, ἴοΟΥ 5σἴποα {Π6. ἔγὰε ποικίλματα 
ψΠΙΟἢ {τα ἀϑί ΓΟ ΟΤΩΥ 5165. ἀγα ἰάβηί- 
Πεα ψΊΠ (Π6 πηονεπηθηίβ οἵ {ππ6 ϑίδυβθ, 78 
τὰ θοπηᾷ ἴῃ Κα τηδΏΠΕΥ ἴο ΒΊΡΡΟΞβ6 (Παΐ 
{πε γιγνόμενα ποικίλματα νΜϊο ἢ ΟὈδεσνα- 
ΤΟ0η8] ΔϑίγΟΠΟΥΩΥ βἰπάϊεθ ἀγα {Π6 τηονο- 
τηδηΐς οὗ γιγνόμενα ἄστρα. ϑοτη τηδὺ ὈῈ 
ἀἰϊβροββᾶ ἴο {δίῃ {Παΐ τὰ ἐν οὐρανῷ ποικίλ- 
ματα τείετβ ἴο (Πς ᾿πίγισαΐθ ἀηα σου ρΡΙΘΧ 
Ραίζεθιμβ ἡνΠῖσ ἢ {Π6 οὐ 5. οἵ [Π6 σα] 6β18] 
Ὀοάϊε5 ψγεαᾶνα ἀροὴ (ῃ6 Ηδαναηβ: οἵ. 
77η1. 39 Ὁ τὰς τούτων πλάνας, πλήθει μὲν 
ἀμηχάνῳ χρωμένας, πεποικιλμένας δὲ 
θαυμαστῶς. Βαΐ ἴῃ νῖενν οἵ ΘΧΡΥΘΘϑΙΟη5 
1|κε Αδββοῇ. }. Κ7. 24 ἡ ποικιλείμων νύξ ἀπὰ 
Επτ. 47ε1. τ1ο2 ἀστέρων ποικίλματα, ἰΐ 15 
Ῥειίεσ ἴο μΒοϊά {παὶ Ρ]αΐο δἀορίβ ἴῃς ννογὰ 
ΨΕΪΟΝ ννα5 πι5ι4}}γ ΔΡΡ 164 ἴο [Π6 “5ραῃρ]εβ᾽ 
ἴῃ [6 μβανβηβ, ἴῃ8 “"ραίϊπεβ. οἵ Ὀγιρῃΐ 
ρο]ά," νι νῖοἢ “[Π6 ἤΠοοΥ οἵ μεάνεη 15 
τὨϊοὶς ἰη]αϊα " (77εγελαν 977 Ἰγεγιίςε Ν᾽ 1), 
Δα τι565 1 οἵ ἴῃς πηονοιηθηίβ οἵ [Π6 βἴαυϑβ, 
ἜβΡρθοῖ"ν Ἂ5 (Ὠγουσμουῦΐ [Π15 ΟΠαρίου ἢς 
ΠΟΠΒἰβίθητἢν γαρυ ϑθηΐβ [ῃ6 ν]βὶ 0] 6 ϑἴδυϑ 
ὙΠΟ ἢ ΡΟΡΌΪΑΥ ἀβιΓΟΠΟΤΩΥ ἱπνθϑισαΐθθ ἃ5 
ποίῃίηρ ας ν]51}0} 16 οὐ τηδίθυϊαὶ! φοραί. 1 
ππαογβίαπα τὸ ὃν τάχος αηα ἡ οὖσα βραδυ- 
τής ἃ5 ἴΠ6 τηαιουηδίϊοαὶ οοιηίεγραγίβ. οἵ 
ν]51016 βίατθ.0 Τμῖ5 ἱηίογριθίαίίοη 15, 1 
ΤΠ, [π6 ΟὨ]Υ οπα ΠΟ σῖνεθ ἃ ῬΡΥΟΡΕΥ 

Ἄν ΡΥ]; 

56η86 ἴο φοράς τε πρὸς ἄλληλα φέρεται 
καὶ τὰ ἐνόντα φέρει, ἀῃᾷ πο ΟἴΠΕΥ 5018- 
τἴοὴ Ῥγεβαῦνεβ 1π 115. 1] πα πηϊπηραϊγεά 
βισῃϊποαποα Π86 ΠΘΟΘββαΥΥ οοηίγαδέ. Ὀ6- 
θη [Π6 δϑίσοποσν οἵ ορβεγναίίοη απ 
ΡΙαίο᾽β ἔοσπὶ οἵ {Π6 βοίθβποθ. Τὴ6 ρ]δεε 
γνΒΙΟΝ 1 ῬΟΡΌΪΔΥ ΔΒ ΓΟΠΟΙΩΥ͂ 15 οοοιρ᾽ δα 
ῬΥ ἃ γιγνόμενον τάχος, ε.5. {πΠ6 ΡΙαπεῖ 
Μεγοιγν, πα ἃ γιγνομένη βραδυτής, 
6.5. ἴῃς ραπεὶ Μαΐϑ, 15 ἴῃ {{π6 ἀβίΓΟΠΟΠῚΥ͂ 
ΠΙΙεα ὈΥ ὃν τάχος ἀπ οὖσα βραδυτής. 
ΡΙαΐο᾽β σοποερίίοη οἵ ἃ ἴσα βοίθποα οἱ 
ΑΘΙΓΟΠΟΤΩΥ 15 ἃ Το πια Κα }]Ὲ ργοάτιοϊ οἵ ΠῚ5 
ΡΘουΠαΥ Πα] -ροδίϊοαὶ, Πα] ΡΗΠ]ΟΞΟΡΪοΑ] 
᾿πηαριηαίίνε δου], ἀπα ἀϊβει Γππάὰ- 
τη ηΐα ΠΥ του {Π6 ἐπθοῦν ἀπά ῥγδοίίος οἵ 
1ῃ 6 βοίθσποα. Ῥοΐῃ ἴῃ δη  α Ὑ ἀηα πον... 
Βιι 1{ τησϑὲ ἴῃ [αἰγπθϑ5. Ὀ6. δ] ονγβα {Ππ| 1{ 
ἃ. δοίΐθδῃοβ οὗ δϑίγοηοΥ οου]Ἱα Ὀ6 οοη- 
βἰγαοίθα οἡ Ῥ᾽δίομϊς ρυ πο Ρ165, δατηϊ ἰὴ 
ΠΟ οἰειηθηΐ οὗ βεηβε-ρεγοθρίϊοῃ, αηα ἀ6α]- 
ἴηρ Ἔχοϊ βίν εν ν ἢ ἱποουύρουεαὶ τηδίμε- 
τηδίϊοαὶ αἰ βίγασίίοηβ, ᾿ἃ ννου]α ρον ἃ 
Ῥδίίοσ ργεπάς ἴο της βἰυαγ οἵ [πμ6 ἀχρώ- 
ματός τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφὴς 
οὐσία ( λαεάγ. 247 Ο) ἴδῃ σου] ανεσ Ὀς 
Ῥτονι ἀβὰ Ὀγ {Π6 δϑίγομοσην νν ΐοἢ ἀθρθηᾶβ 
ΟΠ. Οὐδογναίίοη οἵ {πὸ Πξανεηὶν ὈΟΑΪ65. 
5866 Πισίμευ ΑΡρ. 11, δηὰ οσὺ οἴμευ νίθννδ 
οὗ {π|5 ραθβδαρε Αρρ. Χ. 

529 },Ε 25. παραδείγμασι κτλ. ΤΙις 
νἱβ10]6 Ππθανθηβ τλῪ Ὀ6 τι5664 5 ἃ Ἰπονίῃηςσ 
Οὐτοτυ, Ὀὰΐϊ ποι ϊηρ το. ὁμοίως κτλ. 15 
ἃ 5᾽ΠρΌ]ΑΥΥ ἀρὶ 1] πϑίγαίίοη, θθσαιθα ὑπὸ 
ΘΡθοίδὶ ἴδαΐασα οἵ 1)αθάδ]β᾽ βίαίιιθβ νγὰθ 
τΠαΐ {πο γ πιονεὰ (2 πμέλγῥῆ. τι ἢ, ων. 
97 Ὁ Ν΄., Ευγν. 27γαρ. 373)- 
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σπουδῇ, ὡς τὴν ἀλήθειαν ἐν αὐτοῖς ληψόμενον ἴσων ἢ διπλασίων 

ἢ ἄλλης τινὸς συμμετρίας. 

Τῷ ὄντι δὴ ἀστρονομικόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὄντα οὐκ οἴει ταὐτὸν πείσεσθαι 

εἰς τὰς τῶν ἄστρων φορὰς ἀποβλέποντα; νομιεῖν μέν, ὡς οἷόν τε 

κάλλιστα τὰ τοιαῦτα ἔργα συστήσασθαι, οὕτω ξυνεστάναι τῷ τοῦ 

οὐρανοῦ δημιουργῷ αὐτόν τε καὶ τὰ ἐν αὐτῷ" τὴν δὲ νυκτὸς πρὸς 

ἡμέραν ξυμμετρίαν καὶ τούτων πρὸς μῆνα καὶ μηνὸς πρὸς ἐνιαυτὸν 

καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων πρός τε ταῦτα ! καὶ πρὸς ἄλληλα οὐκ 

ἄτοπον, οἴει, ἡγήσεται τὸν νομίζοντα γίγνεσθαί τε ταῦτα ἀεὶ ὡσαύ- 

τως καὶ οὐδαμῇ οὐδὲν παραλλάττειν, σῶμά τε ἔχοντα καὶ ὁρώμενα, 

καὶ ζητεῖν παντὶ τρόπῳ τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν λαβεῖν; ᾿Ιὑμοὶ γοῦν 

Προβλήμασιν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

χρώμενοι ὥσπερ γεωμετρίαν οὕτω καὶ ἀστρονομίαν μέτιμεν, τὰ δ᾽ 

“ " “Ὁ “ Ρ] , 

δοκεῖ, ἔφη, σοῦ νῦν ἀκούοντι. 

Τί δ᾽ οὐ μέλλει γελοῖον εἶναι; ἔφη. 530 

580. 2 τῷ ὄντι δὴ κτλ. Τί Πα5 θεεῃ 
ςοπ]εοϊαγεά ὈΥ Βτγαπάϊ (Ζ. “γέτυ. α΄. φαΐ. 
161». τ. εἰ. «ὁ εοἰεγεέείλεγε Ὁ. 8) {παΐ Ρ]αΐο 15 
τι η]ῖηρ οὗ Επιάοχιιβ; ΡΒὰξ {Πεγα 15 ποίησ 
ἴο βιιρροοῖ ἃ βϑρεοῖϊῆο τὑϑίεσεηοβ δῖ, ἃ5 
1Ποῖε ννὰβ ἴῃ 528 Β, 6, ἀη4 ἂἃ5 Βπάοχαϑβ, 
ἐκ [Π6 [Δ{Πογ οὗ βοϊθηίῆς ἀβίγοπουηῖοαὶ οὉ- 
βουνδίίοη ἴῃ αὐθθοθ᾽ ἡ νγὰ5 ΡΥθθΠ ΠΘΠΕῪ “ἃ 
ΡΓδοίῖοα] οὔβουνεσ ἡ (ΑἸ δῃ Οὐχ. (εογιείγγ 
δίς. Ῥ.- 142), 6 γννου]ὰ Παγα]γ 06 ἀεβου θεά 
ὈῪ ΡΙαἴο ἰῃ [Πῖ5 ραββᾶσε ἃ5 τῷ ὄντι ἀστρο- 
νομικός. 866 αἶ5ο ΠΊΠΊΟΥ 2 7652. τέ. ΚΑ ολιῤ. 
α΄. 2͵α1. δοΐ. Ρ. 667. 

4 τὰ τοιαῦτα: 1.6. ὁρατά, σωματοειδῆ. 
τῷ τοῦ οὐρανοῦ δημιουργῷ: [πΠ6 1) 6- 

τηϊαγριιβ οἵ [πΠ6 7 ηιαεῖες. 
5. τὴν δὲ νυκτὸς κτλ: ψΠΠ Ψ ΠΟΙ 

ἀϑίτοπουηΐϊοαὶ Οὔβεγναιῖοη 5 ΘΟΠΟΘΥΠΘΩ͂. 
ῬΙ]αίο 5 ἴοπε ἰ5 ὑεῖ αἰεγεπί ἴῃ {Π6 
ΖΊγηιασιΣ (47 Αἴ) 45 ατοίβ ροϊηΐβ. ουΐ 
(}ιαίο 111 Ρ. 235 2., ΜΠΘΙΘ δἰ5ὸ δῇ 
ΔΙΠιιϑί παρ ΡαγΆ16] 15. σποίθα Ποση Μαϊο- 
Ῥταποπ6); αὶ 1 5που]4 6 ΓΘ ΘΙ Θά 
{παΐ 1 15 ἢ [Π6 εἀποαίίοπαὶ ναὶ οὗ 
ΔΞΙΓΟΠΟΙΏΥ 85 ἃ ῬΥΘραγδίῖοη ἴου Π Ια] θοῖϊο 
[Παΐ ννγεὲ αὐ μϑῦβ σοποοζηθδά (ποίε εἰ μέλ- 
λομεν---ποιήσειν ἴῃ Β, ἀπά 566 Αρρ. [Π). 

τῶν ἄλλων ἄστρων: “[π6 οἴπεοΥ 
βίαγβ᾽᾿ (ϑοπηθί θυ), ἃ5 ταῦτα 5ῃεννϑ, ποί 
“Πα οἴαιβ θθϑι 46ϑ᾽ (α5 5.4]1}}0 411). 

ταῦτα: νἱΖ. (ῃΠ6. ϑὰπ «πᾶ Μοομ, ψῃϊο ἢ 
τηδ]τα ἄαν, πίρῃϊ, γϑαῦ, δηα πποηῖῃ. 

580 Β 9 παραλλάττειν ---ὁρώμενα 
ἰ5. ἃ σαγάϊηαὶ ρυποῖρ6 ν ἢ ΡΙαΐο: 5668 
7Ζ᾽η»1. 28 Δ, Β, 27} δπῃά δἊβρεοία!ν 2002. 
260 Ὁ, Ε. παράλλαξις 15 ιι566] ΠΑ] Γ-ΘοΠη1- 
ΟΔ]ν οὐ ΔηΥ οἤαηρα ΟΥ̓ ἀονίαίίοη ἴπ τη 6 
σουθε5 οἵ ἴπθὸ ΠϑανθηϊΥ Ὀοάΐαθθ, 85. ἴῸσ 

ΘΧΘΙΉΡΙ6 ἴπ {πΠ6 Ἰερεπᾶ οἵ Αἰγϑιβ (2 οὐ. 
ΔΟῸ Δ): οἱ. ΤΩ. 520: 

το ἵητεῖν ἠερεπάβ οὔ ἄτοπον ἡγήσε- 
ται, ἄτοπον Ὀδὶῃσ ΠΟΥ ἰδίζθη 85 πεαΐθυ. 
Α τείδθγσεποθ ἴο 525 Β72. Μ1} 5Πανν [Πδΐ 
Μαάνὶρβ ἕξητήσει (οτ ζητεῖν δεῖν), ἀπά 
ΕΙΟΠαν93᾽ ζητοῦντα, νν]. ἢ οἴ ποὺ σοη]θοίτ 65, 
816 ψν ΠΟΙ Ὀεϑίάθ [ΠῸ τπαῦῖκ. Τ. ἀπά (Ὁ, 
((Ο]Ἱοννίηρ 5 Α}} πηι) 5ὰὺ ζητεῖν “ ἀΘρεηαβ 
ΟΠ νομίζοντα νυνὶ ἢ [Π6 σοιητηοη 6]]Π1}0568 οὗ 
δεῖν": εξ δεῖν 15 ποῖ ΠΟΥ ΠΠΟΏΪΥ οτηϊ εά. 
Ιηῃ ζητεῖν---λαβεῖν {πεῖ 15. ἃ βρῇς 5ὰρ- 
βεβίίοη οἵ βομιοῃϊπρ [τα {Π6 Ὠϊβίουϊοαὶ 
Θοογαίοβ᾽ αἰϊδίγαϑ οἵ ἀβίγτοπμοηῦ (Χοη. 
ει. τ 7. 6). 

Ι1 προβλήμασιν κτλ. ϑοῖηθα Πᾶνε 
οἰτ64 1 1Ππροιγαιίοη “ΤΠ νου θυ ἀπ Αἀδπιβ 
σΔΙ σα] Δ ηρ δ πΠΙΚΠοννη Ρ]απθί ἰηΐο εχ- 
ἰδίθδποα ΕΥ̓͂ δπουμηοιια ἤΠθαρβ οὗ δἱρεῦτγα "ἢ 
(Όε Μοιρδῃη, ψιοΐβα Ὀγ Βοβαπαιϊιεῖ Ρ. 203: 
οἵ. Ταιϊοβίαννϑιι “μαίοΣ Ζορὶς Ὁ. 300). 
ΤῊΘ ΘΧϑΙΏΡ]6 15 βίκῖησ Ὀὰζ 1παρροβίίο ; 
ἴου, δοοογάϊηρ ἴο {ῃ15 Ῥάββασθ, [Π6 ν]βι }]68 
Ρεταυθαίίοηϑ οἵ ΤΠ τδηιιβ, νυ 10] οσσαϑιοπεα 
{Π6 βϑαυοῃ [ὉΥ Νερίιππο, νου] ποῖ μᾶνα 
566 Π]6 4 ἴο Ρ]αίο δηγίῃϊηρ νε Ὺ δχίγθοσαϊ- 
ΠΑΙΥ. ἴθη]655 Π6 15 φύθαι!υ Ἔχαρρογαί!ηρ 
Βετθ, δηά 1 4ο ποίΐ ἄδηΥ {πΠαΐ {Ππγουρποῦίς 
[Π15 Ῥαβϑᾶρε {ποῖ ἰβ. ἃ ἴοποῇ οἵ γενναῖον 
πάθος, ὥσπερ ὑπὸ μανίας τινὸς καὶ πνεύματος 
ἐνθουσιαστικῶς ἐκπνέον καὶ οἱονεὶ φοιβάζον 
τοὺς λόγους (Τ οηρίπιι περὶ ὕψους 8. 4), 
Ρ]αιο᾽β νίθννϑ οἡ ἰανν ἴῃ {Π6 Πβανβῃβ τητιδὲ 
μανε ὑπάριροηθ οοηϑι θγα Ὁ] 8. τηοαϊῃοα- 
ἰἴοπ θείουε 6 ψγοίθ {π6 Ζατυς: 566 188 
ΒΕΥΠἸκῖησ ΡῬαβθαρα 821 Β ἢ, δηά 7772. 

41 ΑΔ »» “ ᾽ ἘΦ ᾧ 2 ς 12 τὰ δ᾽ ἐν τῷ οὐρανῷ ἐάσομεν : “ν᾽ 6 
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σ ᾽ - ΕῚ . ΓΗ ᾽ ἔλλ' Ι νΜ ᾽ ’ὔ ἊΝ 

εν τω ουρανῳ εασομεν, εὐ μὲ ομεν 'οντῶς αστρονομιας μετα αμ- 

΄ὔ , Ἀ “ ἤ ᾿ “ - Ε ᾽ ͵7 

βάνοντες χρήσιμον τὸ φύσει φρόνιμον ἐν τῇ ψυχῇ ἐξ ἀχρήστου 
΄ Ὁ ΄ μ δας, μὶ ὈΥν τὸ “- ᾽  - 

ποιήσειν. Ἢ πολλαπλάσιον, ἔφη, τὸ ἔργον ἢ ὡς νῦν ἀστρονομεῖται 

προστάττεις. 
3 ἫΝ Οἶμαι δέ γε, εἶπον, καὶ τἄλλα κατὰ τὸν αὐτὸν 

, “ « ἴω 3. ΛΑ φ ΡΝ ς ἴω ", Ξ 

τρόπον προστάξειν ἡμᾶς, ἐάν τι ἡμῶν ὡς νομοθετῶν ὄφελος ἢ. 

14. ἀχρήστου ΑΞΠ: ἀρχῆς τοῦ ΑἸ. 

Ψ11 ἀἴβρθηθα νὰ (Πς βίαυτυ Παϑανθηβ.᾽ 
ὙἼΠΕτΓε ἰ5 ἃ ἴουοῇ οὗ ἤπε διάδοϊίν, ποῖ ἴο 58Υ͂ 
ἸἜΡΙΕΗΝΙ ἴῃ ΡΙαῖο᾽β ρῇγαβθ. (ὐσδαΐεγ ἤδη 
ἴπα βίαυγυ μεανθηβ 5 (Π6 τηϊπα οὗ τῆδῃ. 
ΝΕ. ΠΈβηὶρ (Δ εεί, ἀγα Δ᾽ 72. 1 ῬΡ. 271--- 
277) πὰ Βοξαπαιείὶ ((οηιῤραγιῖογε ῬΡ. 
290---203) ἅ16, 45 1ΐ 5665 ἴο 1η6, ὉΠΑΈΪΥ 
δηχίουβ ἰπγοῦυρσῃοιξς {Π6 ἡ Πο]Ὲ οἵ [Π185 
ερίβοήάβ ἴο τηϊπὶπηϊδα 8 Πα αχρ απ ἀνα 
ΡῬΙαίο᾽5 ἀεδρυεοϊαίίΐοη οἵ [Π6 56 η565 δηῆ 
{Πεὶγ οὈ]εοΐβ, απο ρ ἢ ὈΥ 50 ἀοϊηρ {ΠΥ 
απ τηαῖο ἢἰς {πεϑουϊεθ ΠαυμηΟΠἾΖα ΠΟΤ 
ΠΘΑΙΥ νν ἢ {ΠπῸ νίεννβ οὗ σεγίαϊη τποάθγῃ 
ΡΠΒΙΟΘΟΡἢο 5, Δ Πα ῬΟΒΒΙΌΪΥ αἰβσὸ ψ ἢ (Π 68 
ἀσαίῃ. Κυομη (1. .52 ΡρΡ. 70---ἰ 74) ̓ Πο] 1Πη 65 
ἰο {Π6 ορροβῖίβ εὐγουύ, αἰ ποιιρῃ, εχοερί 
ΡΘΙΠαρΡ5. οἡ νεῦρα] στοιπάβ, Ρ]αΐο ννουἹά 
ποί 4πδυτθὶ ν ἢ Π15 ἀδβηϊεοη οἵ Ρ]αϊοηΐο 
ΔΒΙΓΟΠΟΙῺΥ 85 “αἴ6 ὟΝ ἸΙββεηβομαίς νοὴ ἤθη 
Βενεριηρδη ᾿πί6 Πρ ΊΡ] 6 Κνρεσ.᾽ Ρ]δ- 
ἰο5 Αϑίζοποιην ἴβ ἴῃ ἔδοί ἃ κὶπά οἵ 1464]- 
564 Κ᾿πουλαῖίοβ, νυ ΟσοαβίοηΔ] 1ΠΠπ|ϑ8ίγὰ- 
(ἰοη5 ἔγοτη {π6 νίβῖ 0] 6 ππονοιηεηίβ οἵ {Ππ6 
Πδανθηγ Ὀοάϊεβ (τῇ περὶ τὸν οὐρανὸν 
ποικιλίᾳ παραδείγμασι χρηστέον κτλ. 

529 γ). 
ι6 οἶμαι δέ γε κτλ. 5266 7:. 
580 --58316.. Δίεχέ τυὴϊ εοηιθ ἐλδ 

φεΐφγιεο τυλίσϊ τς σἱσίθγ ἐσ “4 Σίγοπο)ιγ, ἕξ. 
Ταγηιομίεσ. Μὺγ αγίϊειείαγς τὸς τὐῦἱ 
γ6 727 ἰο ἐὼε νέλαρογεαγι5, ἑαλίη, φαγε, 
ἀοτυεῦογ, ἐο »ιαϊγιίαϊ7)ε 9247 ἐεααίϊγιρ 27,271- 
εἴῤίος ἱμίαςί. 4 για ἔργιογε ἐΐθ ροοά 
2εοῤίε τυῖο ἐγ)» 10 εἰδίδγ),11716. ἃ 772771177)}14771 
ἡμίογυαί αγιαὶ τερεΐέ ο77 για) 7,167} ὧν {ἠδ 
ἐαγ; ὁμέ δε Τγέλαρογέαγι5 αγ αίδο τυγο219᾽, 
ν 1 ἐς ἐᾶθ πιμφιογίεαὶ γαΐίος ογ΄ ατροϊϊόίο 
εογι5ογιαγεες τυλίερ {λὲν σίμωγν. 171ὲν 
οικρλλ 10 ἀφεογιαὶ 9 φγοῤίέῥγις ἀγιαὶ ὁλ α)»1716 
τολίελ πιρηεῦεγς αγὸ εογισογιαιέ, τυλίολι γποΐ, 
απα τυὐὰν. 7116 φείφγιοθ οΥ Παγηιογεῖςς ἐς 
φτέσοίοδς 707 οἵεγ ῥιεγοδθ 17 οἱλέγευῖδό 217- 
σπα. 

580. 8. ΔΊ (Πς βοίθπος οἵ Πατῖ- 

ΤΟ ηἶο5. ψγὰ τΘᾶῸ ἢ (ῃ6 επᾶ οἵ Ρ]αίο᾽ 5 
προπαιδεία. Ῥ]αῖο᾽5Β σοποερίϊοη οἵ Ε]δγ- 
ΤΟ ΪΟ5 15 ἴῃ 4]}} γϑϑρθοῖς ἀπαίοροιβ ἴῸ 
Πῖβ5 νίενν οὗ Αϑβίγοποιηγ. δε πᾶνε 566 πῃ 
{πᾶς [ῃ6 νβι0]6. πηονεπηθηΐβ οἵ {πῸ6 οα- 
16ϑεῖα] θοά 165 ἀγα ΟΠ]Υ ἱπηροσίθοϊ οορίθβ οὗ 
{1Ππο56 τηδίϑιηδίϊοαὶ τηονοιηθηΐ ΨΠΪΟἢ 
{ππ6 Αϑίγοποηιυ 56 6].5 ἴο ἀρριεπεπά. [Ἃἢ 
1Π.-6 τη ΘΥ, {πΠ6 Δ 10]6 τηονεπηθηΐβ 
ΠΙΟἢ Ρτοάϊοα δα 10 ]6 σΟμβοπΆηΠοο5. ἅΓ6 
πηροτγίεος γεργοάιιοίοηβ. οἵ {Πποβα τηδίπε- 
τηδῖϊοα! τηονϑιηθηΐβ ἔγοτ Δ] ἢ τϑϑα]ὲ 
μηδ Πα πηδίϊσα] σοηβοηδηςαθ, ἀπά ἰΐ ἰ5 
{Π6586 {Π|6 σοηβοπαηοαβ ὑνῃ]Οἢ {Π6 ἁρμο- 
νικός ΞΒῃο]4 σπᾶν. ὉΠ πιο ποάϑ οὗ ριιτα 
τη Ποπηαίϊοθ ἀῖῸ ἴο 6 επιρογαα ἰπ 
Ἡ δ ΟΠΪΟ5 ἃ5 νγ6}] ἃ5. 1πΠ ΑϑίσΌΠΟΙΏΥ, ἀπά 
ΟὈΒΘυνδίίοη ἃ Πα] Θχρουϊηθηΐ τα ἰουθἱα- 
ἄθη. 1 νψγὲ οὐίοῖθβα Ρ]αίΐο ἴτοπὶ [Π6 
βίαπάροϊηϊ οἵ δοουϑβίϊοα] βοῖθ ποθ, νν 6 πγαϑβί 
ΔΠΠονν παῖ μῈ [4115 ᾿ηο [Π6 58 πῚ6 ΕΥΤΟΥ 
85 Ὀείογθ, θὰΐ [Π6 δ ρΠαβῖβ, Πονγανοῦ 
εχαρρογαίβα, νυ ]ο ἢ Π 6 ἰαγβ οι {Π6 παῖ πε- 
τηδίϊοα] δπα {πδογθίϊοαὶ θ᾽] πηθηΐ ἴῃ Ηαγ- 
τη ΟΠ Ϊο5, 15 ποῖ ψΙ Ποῦ ᾿πηρογίαποα ἴῃ {Π6 
ὨϊδίουΥ οὗ {π6 βοίθποθ ; δῃᾷ νγὲ τηϊβί 
ΤΟΊ ΘΙ Ὀ6Γ {Παΐὶ της βίαν οἵ Ηδυπιοηΐοβ 
15. να Ὁ]6 ο ῬΙαΐο ΟἿΪΥ ἃ5 ἃ ΡῬιδραγα- 
τίου ἴογ Τϊα]θοίϊο. Τῆς ροδίϊοαὶ αἰπηϊ- 
[165 οἵ {πΠ6 Ρ]αϊοηῖς βοῖθηοθ οἵ ΗδΥΠΊΟΉΪο5 
ΑΥ6 ννουίῃνυ οἵ χηλαῖς, [που ρὴ {Π15 Παρίου 
γτοίγα 5 το πὴ ΔῊΥ ΔἸ βίο τὸ ἴθ πὶ. Τ[| 15 
ΔἰτοσοῖΠου ἴῃ Παυπηοην ννἱἢ Ῥ] αἴο᾽ 5 [ΠΘοΥΎ 
ἴο ΠοΙά {παΐ “1Π6 βοϊθιηῃ «πὰ αἰνίηθ Πα - 
ΠΊΟΠΪ65 οἵ τηι5ῖο, Πθαγαὰ οὐ ἰθαυηθα,᾽ ἀρρϑαὶ 
ἴο τ1ι8 580 Ροννθυ αν θθοαιιβα {ΠῸῪ αὐθ Οη8 
δχρυθϑϑίοη οἵ ποβα “πη ῃθαγα ΠαΥμΊολ 6 5᾽ 
ὙΠΟ ἀΥ6 αἶδὸ δχρυθβϑοα ἴῃ (Π6 ἰδίου 
5015 οἵ Ναΐιγο απὰ οἵ Μδὴ (72. 35.Ὰ [{}, 
Δ η ΔἸ Πουρὴ Πθγα 15 το ἴῃ Βτοννη- 
ἰησα ΑΡΓ Νορίοῦ ἴο νη ἢ ῬΙαῖο ννουἹὰ 
ἄδιπαγ, {π6 Ιά θα νν ΠΟ ἢ ἱποΡῖγθ5 {Παΐ ΠΟΌ]8 
ΡΟΘΙη [Ἰὰ5 115 ῬΠΙ]ΟΒΟΡἰοαὶ θα βῖ5. ἴῃ δου 
510} {ΠΘΟΥΥῪ ἃ5 Ε]αΐο Ποῖδ βιιρραβίϑ. 

“Βαϊ Ποῖα ἴα (πη6 ἤηροὺ οἵ ἀοά, 4 ἤαβῃ οἵ ἴπ6 ψν}}} (Παΐ οαῃ, 
ΕἘχίβίθηι θη 411 ἰανν5, ὑπαὶ τπαάθ {Ππθῖὴ δηα ἴὸ {ΠῸῪ ἀγα! 
Απὰ 1 Κπον ποῖ, ἴἴ, ϑανε ἴῃ (5, δὴ οἱ 6. δ]]οννεα (ο πῆδῃ, 
ΤΠαΐῖ ουἱὐ οἵ ἴἤτεα δουηᾶς π6 ἔταιηβ, ποῖ ἃ ἰοιγίῃ φουηά, θὰϊ ἃ οἴδυ. 

.8].---τ΄: 
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ΧΙ]. ᾿Αλλὰ γὰρ τί ἔχεις ὑπομνῆσαι τῶν προσηκόντων 
“ ἊΣ 7] - ΝΝ 

μαθημάτων; Οὐκ ἔχω, ἔφη, νῦν γ οὑτωσί. Οὐ μὴν ἕν, ἀλλὰ 
Τὰ 3 3 9 , " ὰ «ς ͵ὔ « Ξ 9 Ν. Ν Ἂ' 

20 πλείω, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἴδη παρέχεται ἡ φορά, ὡς ἐγώμαι. τὰ μὲν οὖν 
- ε δὴ Ν - “- Ἷ 2 

Ι πάντα ἴσως ὅστις σοφὸς ἕξει εἰπεῖν: ἃ δὲ καὶ ἡμῖν προφανῆ, δύο. Ὦ 
- ᾿Ὶ “4 “Ὁ ἊΝ -»"» 

Ποῖα δή; Πρὸς τούτῳ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀντίστροφον αὐτοῦ. 'ὸ ποῖον; 
Ν Ρ] ᾽ὔ , , “δ ον 

Κινδυνεύει, ἔφην, ὡς πρὸς ἀστρονομίαν ὄμματα πέπηγεν, ὡς πρὸς 
ΑΝ» ΓῚ 7 

ἐναρμόνιον φορὰν ὦτα παγῆναι, καὶ αὗται ἀλλήλων ἀδελφαί τινες 
ς ΕῚ “ 5 ς σ ΤΠ θ ἱ , Ν ς “-“ 43 

25 αἱ ἐπιστῆμαι εἶναι, ὡς οἵ τε ΤΠυθαγόρειοί φασι καὶ ἡμεῖς, ὦ 
“ “ “ , , »"“ 

Γλαύκων, συγχωροῦμεν. ἢ πῶς ποιοῦμεν; Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν, 
» Ὁ , 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπειδὴ πολὺ | τὸ ἔργον, ἐκείνων πευσόμεθα, π᾿ῶς λέγουσι ἘΙ 
“ “ Ν. 

περὶ αὐτῶν καὶ εἴ τι ἄλλο πρὸς τούτοις" ἡμεῖς δὲ παρὰ πάντα 

(ομβίάον ἴῈ ΜῈ 11: δας ἴοπα οἵ ΟὟΥ βοδῖθ ἴῃ 1561 15 πουρῃϊ; 
1 ἰ5. βνεύυμοτα ἴῃ ἰμ6 ψουἹα---Ἰἰουά, 5οΐ, ἀπὰ 411 15 βαϊα: 

αἴνε ἴἴ ἴο πὲ ἴο 56! Ι τηῖχ ἰ ΙΓ ἔννο ἴῃὰ ΤΥ {πουρῃΐ; 
Απά {πετε ! γε πᾶνε μρατά δηᾶ ββεῆς: οοηβι θυ ἀπ Ὀον {π6 Πεδά!᾽ 

Τι 15 ῬΡεύπαρβ θεοαιβα Πα Ὀε]!ενβᾶ {Ππαὶ 
{πε ὅου] οἵ (πες [9πἰνεῖβα πὸ 1685 ἴπδῃ 
ἐμαὶ οἵ Μδαῃ ἰ5 αἰίπαπεα ἴο ἴπε56 εἴθγηαὶ 
δι ΠἾθ5, 85 νγ)6}}] δ5 [ΟΥ̓ οἴεὺ γβαβο 8, 
1παΐ ΡΙ]αίο τηαῖκε5 Πἰβ προπαιδεία ου]πλϊηαΐα 
ἴη Ηδυιμοηῖοβ. 566 αἷ5ο Αρρ. 11. 
580 ο 1τ8 ἀλλὰ γὰρ κτλ. ϑοογαίε5 

τηθδῆβ: [{ γοι οὐ οἶδα ΤΩΥ̓ ΘΟΣΓ ΘΙ] ΠῚ 
(45 ἴῃ ἦ πολλαπλάσιον---προστάττει5), γοιϊ 
416 ἀοιθι16ε85 γοδᾶν ἢ ϑυρραβίίοηβ οἵ 
ΥΟυγ οὐ: πθηςθ 1 ἀΡΡ68] ἴο γοι : “ψῇἼπαΐ 
51 {4016 σίπαγ οδῃ γοιῖι βιιροοβίθ᾽ “1 οδη- 
ποί,᾽ 5γ5 αἴδιοο, τηαῖκα αλὶν βιρσδβίίοῃ 
βίγαῖρμι οὔ, ἀλλὰ γάρ (“ ποννενετ᾽ 5 ἴῃ 
7λεαοί. τ44.8, ϑγηι. 220 Ἐ) 5065 οἱ βεὶυ 
νν ἢ (πς6 Ρῥγθνίοιβ βεπίθησε : 1Γ 1 νγοτα 
οἴμούννῖβε, Ρ]αίο νγουά πανε δααεβά ἦν δ᾽ 
ἐγώ οὐ {6 {|κ6. ὙΠα γεαάϊηρ ἀλλὰ γάρ 
τι (φ Νιπα. Εν, Ἡεδμαπη εἴς.) οαῃ Βαγάὶν 
δἴαπα; ΠΟΥ͂ 15 Θίθ Παγί᾽5 ἄλλο γάρ τι κτλ. 
οΥἨΘ ΗΕΙΟΒατάΞ᾽ ἀλλὰ γὰρ -«-ἄλλοΞ- τι (ΟΥ 
ἀλλὰ γὰρ -- ἔτι -- τι) ΡΙΘα51η᾽ ΟΥ ΡΥΓΟΌΔΌΙ6. 
1 [Οὐμλουν ϑιιρσεδίεα ἀλλὰ γάρ τι ἔχεις 
«.σὺ-- ὑπομνῆσαι κτλ., ἴῃ6 οἴ ΠΕΥ 5] οί5 
Βμανίηρ 411 Ῥξθὴ βυρραβίβα Ὀγ ϑοογαίθϑ δπὰ 
ποί (ἴδαοο, νυ {ΠῸ ραγίϊαὶ ἐχοθρίϊοη οὗ 
σεοϊηθίτυ ρὴό α; Ὀαΐ πον Ρε]ϊανα (ἢ 
ΘΒ εἰ 461) {Παξ [Πς ἴαχε 15 βοιπηά, 

20 πλείω κτὰ. φορά 15 (ἀσοογάϊηρ ἴο 
Ῥοιὴ Ρ]αίο ἀπᾶ Αὐϊβίοι δ) ἃ βρβοῖῆο νδυιθίν 
ΟΥ̓ κίνησις, Ὀδίηρ ἴῃ ἰαοί, ἣ κατὰ τόπον 
κίνησις. ΟΥ̓ [πε ρεπιβ κίνησις Ρ]αΐο Θπὰ- 
τηθγαΐαϑ ἴθ ναυΐθιϊαβ ἴῃ Ζατὺς 803 Β Ε΄. ; οὗ 
φορά ἴῃ Ῥαΐ(Ιου]ΑΥ ϑοπβ βρθοῖῆο εἴδη ἀύα 
τηθηςοποα Ὀγ Αὐἱβῖ. Φϑλ. Λῆζο. Χ 3 11745 
30 ἢ 

δ80} 22 πρὸς τούτῳ : “ΡΥΙΔΕίοΥ 
Δϑίγοηομϊοαμη φορᾶς 5. τηοίι5 σϑηιϊβ᾽, 
(ϑ 4110 διιηι). 

23 ὡς πρὸς ἀστρονομίαν κτὰ. ἀστρο- 
νομία ἰ56 φορὰ βάθους (528 ΒΕ 271.), ἀπά 
ΔΡΡεδΙ5 ἴο (Π6 εγε ἴῃ [Π6 βδπ)8 ὙΨΑΥ͂ ἃ5 
ἐναρμόνιος φορά, ΟΥ τιονεηηεπί ἴῃ δοοοχά- 
8πο8 ΜΙ [Π6 Ἰαννϑ οἵ ἁρμονία (11 397 Β; 
308 ἢ, ΒΕ 7271.}, ΔΡΡεβαὶβ ἴο {Π6 δασὺ. [Ιῃ 
ἐναρμόνιος φορά ἴῃ ΔΓ πιονεβ ΤΟΥ ΟΥ̓ 
1655 χαίοϊεν εἴο., ἀπα {Π|5 δοοουηΐβ ἴου 
1η6 ἀϊβεγθηΐ ριίοἢ εἴς. οἵ ποίθϑ: 586. 7)))2. 
67) 8, 85 ἃ ἢ. δῃὰ ὙἼΠθο ϑιλντη. Ρ. 50 
ἩΠΠ16γ, νθσα {Π15-- -ΟΥ Παρσούθαῃ 5 Μν6}] 
85 Ρ]δίοπιο-- θοῦ οὗ βοιῃᾶ 15 ΨῈΓΥ͂ 
ΟἸΘΑΥν εχρὶαϊπεά. Οἵ. αἰδοὸ νοῦ |4Π 
ζεῖ δεν ῤίογες ΟΥ̓ αδεῖ ΡΡ. 130 ΠΥ. 

24 ἀδελφαί τινες. (ΟἿ. [Αὐομν δ 5] ἴῃ 
Μυ]]δοῖ γαρ. δά. σγαόε. τ Ὁ. 564. περί 
τε δὴ τᾶς τῶν ἄστρων ταχυτᾶτος καὶ ἐπιτο- 
λᾶν καὶ δυσίων παρέδωκαν ἁμῖν διάγνωσιν 
καὶ περὶ γαμετρίας καὶ ἀριθμῶν καὶ οὐχ 
ἥκιστα περὶ μωσικῆς᾽ ταῦτα γὰρ τὰ μα- 
θήματα δοκοῦντι εἶμεν ἀδελφά, 10. Ρ. 565 
δηὰ (ἢ 7. ἀπα Ὁ.) 7 2γι. 47 Β, 6, ΤΠ6 
βἰβδίθυποοά οἵ Μαιυβὶς δῃὰ Αβίγοποχην 15 
Ῥεβί 56βὴ ἴῃ {πΠ6 “Βαυπιοηυ οἵ [π6 ΘΡῃδγεβ᾽: 
566 Χ 617 Β 2. Δηα ἈΡ7, 68 Β 7221. 

580 Ε 27 ἐκείνων πευσόμεθα κτλ. 
ῬΙαίο ἄοββ ποῖ οἰαίπὶ ἴο ὈῈ ἃ βρβοῖα δι ἱπ 
Τηιβῖοαὶ πηαίίοτθ : οἷ. ΠῚ 400 Α. Τῇῃ8 
ννοσάᾶϑ καὶ εἴ τι ἄλλο πρὸς τούτοις Ἰοοῖκ 11Κ6 
ἃ σεποιαὶ δοϊςηον]οαστηθηΐ οἵ ΟΡ] ραίϊοπ 
τπτουρποαί (Πϊ5 ρατέ οἵ {π6 Δ εῤρόἑιε ἴο 1Π8 
Ῥγιπαροσθαηβ. 866 Αρρ. 11. 
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ταῦτα φυλάξομεν τὸ ἡμέτερον. ἸΠοῖον; Μή ποτ᾽ αὐτῶν τι ἀτελὲς 
ΕΣ “- δελεν Ψ. ΠΥ θ ΄ Ν ᾽ ΕΣ Ε -“ 

ἐπιχειρῶσιν ἡμῖν μανθάνειν οὺς θρέψομεν, καὶ οὐκ ἐξῆκον ἐκεῖσε 30 
Ὁ 7 “Ὁ 

ἀεί, οἱ πάντα δεῖ ἀφήκειν, οἷον ἄρτι περὶ τῆς ἀστρονομίας ἐλέγομεν. 
ΕΥ ΕῚ 9 4 Ν Ν . ;ὔ «“ - -“ ᾿ 

ἢ ουκ οἷσθ Οοτὺ καὶ “περι αρμονίας ετέρον | τοίουτον ποιουσυ; τας 

γὰρ ἀκουομένας αὖ συμφωνίας καὶ φθόγγους ἀλλήλοις ἀναμε- 
“ , “ ἈΝ Ἁ 

τροῦντες ἀνήνυτα ὥσπερ οἱ ἀστρονόμοι πονοῦσιν. Νὴ τοὺς θεούς, 

ἔφη, καὶ γελοίως γε, πυκνώματ᾽ ἄττα ὀνομάζοντες καὶ παραβάλ- 

30 ἐξῆκον κτλ. ὙὍΤὴδ Μ5 τεδάϊηρ ἀεί, 
οἵ σῖνεβ ἃ νεῖ με Δ πα Ῥαιίοσ τηθδηϊηρ 
1Πδη οἵ ἀεί, ν μΙο ἢ ΕἸοΠαγάβ ριΌροβαβ. ΕῸΓ 
ἀφήκειν Ἐπιδοθία5 (γας. υ. ΧΙΝ 13. 5) 
ἢδ5 ἀνήκειν, αἶξο ἃ Τῶγθ ννογὰ : ϑίθρῃδπιβ 
σοπ]εοίαγεα ἐφήκειν. ἀφήκειν 15. Ὀοτίεγ, 
1πουρ τάγοσ, (ῃαη εἴπου: οἵ. (ἢ 
ΘΟΠηθΙ 46) ἀφίκηται ἴῃ 531 Ὁ. ΤΠΒ τα- 
ἴεγθεηοε ἴῃ ἄρτι 5 ἴο 520 Α ἢ 

5981 .Α 1 τὰς γὰρ ἀκονομένας κτλ. 
ΤΠ ᾿ηΐογναῖβ γθοϊςοη θα αἃ5 σοηβοηδηΐ (σύμ- 
φωνα)ὴ ψγεγα 510 δ5 ῃ6 οοίανα, ἀοιὈ]8 
οοἴανα, ΒΓ δηα ἰουσίῃ : 566 Οἢ ΙΝ 430 Ε. 
ὙΠΕβῈ πε Ῥυίπαρογεδηβ ᾿τηδαβιγα ὈγὉ 
(οΥ “αραϊηβϑι: “οὴβ ἃποίμου, ὈΥ οΟΠι- 
Ρατίησ [Π6 ἸθηρῈῃβ οἵ νἱ υγαίίηρ' βίτηρβ οὗ 
ἴῃς 54 π|6 πηαίευϊαὶ, {ΠἸ Κη 655 ἀηα [θηβίοῃ. 
Τὰ 15 ἴῃ Τουπα {παὶ {πΠ6 οοἴανε 15 2 : 1» 
16 ἀουῦ]α οοἴαναε 4:1», ἴῃ ΠΙ 3 : 2) 
δηὰ {πα ἤουυἢ 4. : 3. 8566 2 Ζεί. οΥ “4πέ. 
ΠΡ. 193 ΨΠ ΤΠΘο ϑιηγγη. ΡΡ. 48---51, 
56--ὄι ΗΠΠ]δγ, δηὰ Αὐϊβίοχ. ᾿7αγ22. 20 ἔ. 
Μαιαυαγά. ΕἸομαγάβ ργόροβοβ - ἐν: ἀλ- 
λήλοις, αὶ [Π6 ἀδῖνα 15 5 τ οΕΠΥ δοσιγαίε : 
οἵ, 7Ἴη1. 30} τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως 
ἰόντος ἀναμετρηθέντα κύκλῳ. 

3 ὥσπερ οἱ ἀστρονόμοι. Τὴ Ρατα]- 
16] ἰ5 δθχαοῖ:; δ5 ἴπ6 δϑί "ΟΠ ΟΠΊο 5. δι πα! 
ν 5 1016, 580 {πὸ Ῥγιπαρουθαηβ ᾿πνεβιραίοα 
ὐ 1016 φοραί (ΤΊ ΘΟ 1.ς.). Τὸ Ρ]αῖΐο, οη 
{π6 οἴει παπᾶ, ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς 
κρείσσων (ΤΠ Εγ40]. 277... Βγνναίου). "Η βαγὰ 
ΠαιπΟηἶ65 816 συνθεῖ, θὰϊ [Πο56. ἀπῃρξατα 
δ 16 ϑυγεαείεσ.᾿ 8666 αῦονϑ οἢ 5306. 

3. νὴ τοὺς θεοὺς κτλ. ὙΠοΙΘ τγεΥα 
ἴννο στῖναὶ βοῃποοὶς οἵ τηυβίοαὶ ΤΠΘΟΥΥ ἴῃ 
Οτεαθςοθ, νἱΖ. “(1 (ῃ6 Ῥγίπαροιθαῃ οὗ 
γα  Πουηατῖοα], ννῆο ἰάθη 16 α Θδοὴ ἰπΐθυναὶ 
ννἰἢ ἃ ταιίο, (2) (Π6 “πηιϑῖοα]᾽ (μουσικοί), 
ΠΟ τηραϑαγοα 411] ᾿ηΐθγνα α 45. τη] 1 0165 
οὐ {ταοιοπ5 οἵ {π6 Τοηθ᾽ ἡ (Μόοητο ἴῃ 2) γε. 
“4:1. τι Ρ. 103). ΟἿ, “Μ7οάές οΓ “πε. Οἧ. 
775. Ῥ. 124. Ῥ]αῖο᾽5. οὐ [[οἴθλ ννὰ5 ἴπη- 
τοη δα ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο {πΠ6 ἢτϑε βοῃοοὶ; Ἀαΐϊ 
ΟἸαϊσο ΘυτοΠΘοιβὶν ἀπ θυβία 5 ἴξ οἵ (88 
βεοοηΐ. 

4 πυκνώματα κτλ. ἄττα (μεεεῖο 
Ζιαθ) ἀϑὰ ὀνομάζοντες 5ηδνν (Πα πυκνώ- 
ματα ἰ5 ἃ τβοῃπῖοαὶ ἴδει. Ὑπ6 ψοτά 
πύκνωμα ἀοεβ ποΐὶ Δρρθαὺῦ ἴο οσοιγ εἶβθ- 
ΠεΥΘ ἴῃ [Πϊ5 βθῆβθ, ὑπ πυκνόν νγᾶ5 ἃ 
[ανουσίθ ννογὰ νυ ἱΓἢ υυυϊίουβ οὐ {ΠῸ “τπιιβί- 
041 50ῇ001, 845 ἸὩΔΥ δ 56θῃ ἴγοπι ἴΐβ 
σοπβίαπε δ ρ] ογιηθπί ὈΥ ΑὙβίοχθηιβ. 
πυκνόν ἰ5 ἴππι5 ἀεῆπεά : τὸ ἐκ δύο διαστη- 
μάτων συνεστηκὸς ἃ συντεθέντα ἔλαττον 
διάστημα περιέξει τοῦ λειπομένου διαστή- 
ματος ἐν τῷ διὰ τεσσάρων (Δϊβίοχ. 
αν. 54. το Π΄- Μαγαματγα) 1.6. ΔῃῪ σοΠλ- 
Ὀἰπαίίοπ οὗ ἔνγο ἱπίθγναϊβ νν ῃϊοἢ γα ἴο- 
Θείπου 1655 πδῃ {ΠῸ ᾿πίεγναὶ ὑϑπηδῖη δ 
ἴῃ {πΠ6 ΕὈυτἢ νΠθη (Π6 πυκνόν 15. 50Ὀ- 
ἰγαοίβα ἴγσοηι {Π6 ΕΟυτίΠ, 6.6. ἔννο αι ίο 
ἴοηθ ἱπίθγναϊβ, οΟὐἠΥ δον ἴὸ 56:06 
ἰηΐεγναὶβ (Ὀαϊ ποῖ του): 566 Αυϊβίοχ. 1.6. 
5ο. 15. ὙὝΠε ἀεπηϊίοη ἴῃ ΒαροΠἶτ5 
“ρας. 20 νοὴ δῇ τὸ ἐκ δύο διαστημάτων 
ἐλαχίστων συγκείμενον ἐν ἑκάστῳ γένει 
5. 1655 δχαοί, Ὀπΐ ποῖ, 50 [γ΄ δ5 ἴἴ σοβϑ, 
ἱποοηβίϑδίθπε τυ {παΐ οἵ Αὐδίοχϑπιβ. 
ῬΙαϊοῖ5 πυκνώματα τηῦδί Ὀ6. ““Παθο 'ρϑ8ᾶ 
πυκνά νοεῖ «αἸῖα Ῥᾶγνα εἴ ἴδιηθη σοϊηροβίία 
ἰπίθγνα!]α,᾿ 50. σα] θα “Ργορίθυ ΒΟ που 
ἴῃ δηριδίο βραῖίο ψιαβὶ σοηίογίουιπι τα- 
ἀαδηξαπι᾽ (Θομηοϊ θυ). ΟἿ. πυκνότης ἴῃ 
Ἴάατυς 812 Ὁ, καταπυκνοῦσθαι, καταπύκνωσις 
εἴς. ἴῃ ΤἼηΘο ΟἹ ἀηὰ οἴϊβθη ἴῃ Αὐἱβίοχθηιϑ, 
αηα 5686. σϑῆθυα!ν ΝΥ Θβίρηα] δὰ Ιλοβϑ- 
80 ΟἿ᾽. Ταγὲ. οἴσ, ῬΡ. 1ὸ5 ἢ. Ιι ἰ5 
ΡΟΘΒΙθ]6. {παΐ [Π6 πλυβίοαὶ ἀρρ]]σαιίοη οὗ 
1Π656 ἰδυπὶα ννὰ5 ΟΥ ΟΊ] ἃ ΠΙΘίαΡΠΟΥ 
Ῥοιγοννϑα ἔγουη 1Π6 αὐτί οἵ νγνεανίηρ: [ῸΓ 
“ἐγοϑίεϑ σφαζλα ἑἐέχίαδ, ΟὉ ἀδηβι αἴθ, ααγὰ 

ἴηὰς σοηβθαιθθαηίαγ, πυκνώματα ἀϊοίας 
ἃΡ. Δδββοῃ. «ϑη221]. 235 πέπλοισι βαρβά- 
ροισι, καὶ πυκνώμασι " (ϑίεορΠαηυ5- Παβα 
5... πύκνωμα, ΝΜ Ώ ΘΓ γοίθγθηοο ἰβ πα δ α͵50 
ἴο Η βγοῖ. 5.ν. σπάθημα απ ἃ ΒοΠοΙ᾽αβὲ 
ὁπ. Ατ. “εἰ. 180). [1 ἀρτϑα νυ] ΒΟΠΠοΙ- 
ἄθγ 'ἰπ ἀουθίίησ ψμθίμου ΟΔ6ΠΠΠπ|5᾽ “{τγα- 
αἰδηίαιηθηία᾽" (1 11. 12, Ψ 1, 1) ατ 1Π6 
58 16 85 Ρ]αίο᾽β πυκνώματα. 
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134 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [5314 
Ἂν Φ Ν λοντες τὰ ὦτα, οἷον ἐκ γειτόνων φωνὴν θηρευόμενοι, οἱ μέν φασιν 

7 ᾿, ᾿ Ν 3 Ν Ν ͵ 3 “ ἔτι κατακούειν ἐν μέσῳ τινὰ ἠχὴν καὶ σμικρότατον εἶναι τοῦτο 
: « “ ἰν 

διάστημα, ᾧ μετρητέον, οἱ δὲ ἀμφισβητοῦντες ὡς ὅμοιον ἤδη 
7 ᾽ , 8. “- “ ΄ὔ 

φθεγγομένων, ἀμφότεροι ὦτα ἰἱ τοῦ νοῦ προστησάμενοι. Σὺ μέν, 
ἦν δ᾽ ἐγώ, τοὺς χρηστοὺς λέγεις τοὺς ταῖς χορδαῖς πράγματα 
παρέχοντας καὶ βασανίζοντας, ἐπὶ τῶν κολλόπων στρεβλοῦντας" 

ἵνα δὲ μὴ μακροτέρα ἡ εἰκὼν γίγνηται πλήκτρῳ τε πληγῶν γιγνο- 
μένων καὶ κατηγορίας πέρι καὶ ἐξαρνήσεως καὶ ἀλαζονείας χορδῶν, 

8. φθεγγομένων ΑἸΤΠΙ : φθεγγόμενον οοττ. ΔΞ. 

5. οἷον ἐκ γειτόνων κτλ.: “45 1{ (ΠΕῪ 
ψγεΥῈ ἰγυγίησ ἴο σαί ἃ ϑβοιιπά ἴῃ {πα 
μεϊρῃθουτπῃοοα., (Οἵ. Ἠε]ϊοά. 1 τῇ πίνει 
δὲ ἐνταῦθα ἐκ γειτόνων ἀῃηᾷ ΒΙαγάεβ οἢ 
Ατ. μέ. 435 ΟΥ̓ ϑίερμαπιβ- Ηαβα 71ες. 
5... γείτων, ἡννῇεΥ6. ΠΠΠΊΘΥΟι5. ἜΧΘΙΏΡ]65 οἵ 
1ῃ15. ΒΙΡΏΪΥ ἸαΙοτηδῖῖο ΡΏγαβα ἀγα ἡποίβά. 
7. δῃηὰ (.᾽5 ἐγδηῃβϑίδίίοη. ““ΠΌΠῚ ἃ ΠΕΙρἢ- 
Ῥουγ᾿β Βοιιβε ᾽᾽ 15 ἱποουγθοῖ ἀπα ΡΟ η11658: 
511 τῦοῦβα 15 ΝΥ εβίρ Π8}᾽5. “815 ΟὉ 516 αἷ6 
Τπίθινα! ! ρτῦβθα ἄθηλ ΝΟ Ρατίου. δ ]δα- 
βΌἤθη ψ ]6η.᾽ ὙΠῈ Ἰάϊοπὶ νγὰ5. ἀπά ο- 
βίοοά ὈΥ ΕἸοΐηι5, νν πο ἰγαηβὶαΐθβ 1 ὈΥ 
“ἐΜ]ΟΙΠΙοσῈ Ἰοοο. ἢ 

οἱ μέν φασιν κτὰ. ὅϑοπια ψ0|}1 Πᾶνα 
1 {Παὶ {πον ονειπθαῦ ἃ ποία Ὀεΐννεθηῃ 
([εἰ τι5 580) Β δπά (Ὁ, ἀπά {Παΐ {Π15 15. {Π6 
517416ϑΐ Ἰηΐθγναὶ, δηα 5ῃουἹα θ6 {Π6 πηϊΐ 
οὗ πηδαϑαυγοιηθηΐ : οἴπαῖβ δὰῪ “ΝΟ! [ἴΐ 15 
ποί αἰ εγθηΐ τόμ Β.᾽ Ρ]αΐο (γγπο 15 8}} 
ἴου βἰ πῃ ρ] ον τη πχιιϑῖς ζατῦς 812 6) μαῖα 
ϑαί γε (ῃ6 μουσικοί, νγῆο τηδᾶρ {ῃ6 
4ιααγίεγίοηθ. ΟΥ̓Ἠ δίεσις {ΠῸῚΓ ἀπ|ΐ : 568 
ἼΠΕεΟ 55 δίεσιν δὲ καλοῦσιν ἐλαχίστην οἱ 
περὶ ᾿Αριστόξενον τὸ τεταρτημόριον τοῦ 
τόνου, ἥμισυ δὲ ἡμιτονίου, ὡς ἐλάχιστον 
μελῳδητὸν διάστημα, ἀῃα οἡ πε ἐναρμό- 
νιον γένος σα ῃθ Ά}}Υ, ἡνΠ]Οἢ Ρ]αΐο 5 ΓΟΏΡΊΥ 
ἀἸ5Π κε (Το 56; οἴ. αἰδο Ργσοοὶ. 2722 7127272. 
101 Ε), ΔΠ4 ἴῃ ὙΠΟ {ΠῸ δίεσις Ραγεά ἃ 
Ἰατρε ρατί, 7)1εΖ. οὐ “1π1.1.ς. ἀηα ὟΝ εβίρμαὶ 
Δη4 ΒΕ οσοΌδΟἢ ].ο. 

ἡ ἀμφισβητοῦντες. γε 5Ποι]4 εοχ- 
Ῥεοὶ ἀμφισβητοῦσιν (50 ΤΠ6Ο 6) ΟΥ̓ Εἶδ6 
φάσκοντες Ἰηβίεαα οἵ φασιν αθονε. Οοὔεῖ 
γγου]α οιηςθηᾷ, θαΐ [Π6 ἀπδοο! αΠοη 15 ποῖ 
απ!Ποὰ] ἴῃ ἃ Ιου πὸ Ρ]αίο : 566 οὔ 1 
488 6, Ὁ Δη4 5Ξιρ1ὰ 510 Α 721. 

8 φθεγγομένων : 5ς. τῶν χορδῶν, οτηϊί- 
{εἀ δς ἴῃ ἡ διὰ πασῶν. 

ὦτα κτὰ. ὙΤΠ15 ὈΠίαΥ αρίρταπι νγὰ5 
ΔΡΡΙΙεα Ὀγ Αἀτγαβίιϑβ ἴο Αὐϊβίοχθπιιβ (Ρτοο]. 
21 7771. 102 Β). ΤῊς οδρ ἢίβ δα γδὉ]Υ ; 
ἴου Αὐϊβίοχθηιϊβ ννᾶ5 ἃἰζογννασάβ {πὸ Ἰθδ δύ 

οὗ ἰῃς μουσικοί ννῆοΞθεα ΡῬΥΪΠΟΙΡΙ6 15. ΠΕΙδ 
το] εα. ὙΠ [Π6 Ἔχργθββίοῃ 1{561} οἵ. 
ΡΙΩΥ .222. ΝΙΙ 27. 8 5εα οἰδιιηαγα δηϊ- 
ΤῊ ΠῚ ατεγ, 2ότσζηο φγαξέογαἴεγε. 

53918 8. σὺ μὲν κτὰ. ϑοογαίε5. ΠΟΥ 
οοΥγθοίβ (Ἰδιποοβ ΕἸΤΟΥ : 566 οἡ μὴ τοὺς 
θεοὺς κτλ. 5314. τοὺς χρηστούς 15 οἵ 
σοῦγβα σοπίθιηρίπουβ. Ρ]αΐο ἢὰ5 ΠΟ 5ύ1|- 
Ῥαίῃγυ ψῈ {ΠῸ “ μουσικοί." 

9 τοὺς ταῖς χορδαῖς κτλ.: “ψῈο 
Ῥειβεσαία απα τοτίατα [Π6 βίγ!ηρβ, γδοϊτησ 
{πε πὶ ἀροη {Π6 ρεσβ. Βαΐ ᾿εϑί τὴν ἤρσιγε 
Ῥεοοπῖα βοιηενπαί ἰθάϊοιιβ 11 ἄν 6 }} ΡΟ 
1Πη6 ὈΪονν5. ἀε]νεγεα ψ ἢ [Πς Ρ]βοίΓα ΠΏ, 
Δα {πε δοοσιιβαίίοηβ Ὀγοιυρηΐ ἀσαϊηβί {ΠῸ 
βίσιηρσθ, δἃ5. ΜῈ] δ5 {πεὶγ ἀδηΐαὶα ἀπά 
Ῥταρσδάοοϊο Ῥεμπανίουσ᾽ εἰς. Τῆς ἥσυχα 
(εἰκών) 5 ἤτοπὶ ἰογίασησ δπα Ὀεδίϊησ 
51ανε5, ἃ5 βασανίζοντας, στρεβλοῦντας ἀπὰ 
πληγῶν 5Ππδν : ὄἄνεὴ πράγματα παρέχοντας 
ϑιρροβίβ ἃ οουτί οὗ Ιανν (οἴ. Ογ2ί. 44 Ἐ)}. 
ΤΠΕ βίγίηρς τα {Π6 νἹοί 5, ὑν 8116 (Π6 
Ρερβ δἵβ {π6 ρα ]ΠΠεγβ ὈΥ ΜΠ ]Οἢ (ἢ 6 Ὺ ὑγ6Γα 
ταοϊτεὰ ἀροη [ΠεῈ τροχός (5Ξε6 Ζ)1εΐ. Α1πέ. 
5... εοα]ε 5). ΕῸΥ ἐπί Ἠοθινεγάθη ρτο- 
Ῥοβεβ ὑπό: Ὀαΐ {πῸ βίγίηρϑβ αὐα τδοϊςβα ὄγ 
1Π6 τιβίοἰδηβ ζέ2ο7: {Π6 Ρερ5. 

11 πλήκτρῳ τε πληγῶν κτλ. ὙΤΠῈ 
εἰγυηο]ορίοαὶ πιθαηῖηρ οἵ πλῆκτρον δα ἀ5 
Ροϊηΐ ἴο {Π15 Ρρατέ οὗ {Π6 σοῃῃρδυίβοῃ. 

12 πέρι ἤοΠπῚ [5 ροβι(οη αἰν 65 
πληγῶν πᾷ κατηγορίας, ΜὙΗϊοΙ ταίεγ ἴο 
1πηΠ6 Ρεμανίουσ οἵ {πε τηυϑίοϊαηβ, ΠΌΤ 
ἐξαρνήσεως καὶ ἀλαζονείας, ἴῃ ννΠΪΟἢ {ΠπῈ 
Ῥεμανίοιγ οὐ {π6 ϑβἰτίησβ 15 ἀββουθαά. 
ΕῸΓ [Π6 δηδβίγσορῃς οἱ πέρι 5ε6ὲ [πᾶ «δ 
2γαεῤοοίί. τοῖς ίαί. ΡῬρ. “ὅ--3.οθ. ὙΤΠ6 
ΔΏΡΤΥ τηϊιϑι οἷδῃ ἴ5 Π|κα ἐπ6 Ρργοβϑοιίοσ, ἀπά 
Ὀ]ΑπΊ65 {π6 βίγίηρθ, ψΒῖοἢ ἴῃ {Π6ῖτ ἴατῃ 
τορυάιαίε [Π6 ομαῖσα δηα βαρ Υ ΔΥΑΥ͂ 
1|κα ἃ βία ὈΡοσῃ 5]ανε πονγενοῦ βαναροὶν {Π6 
5ούδνν ἰ5 (ὰγηθά. ἘῸΣ ἃ Γαυι ΠοΥ αἰβοιβϑίοῃ 
οὗ [Πϊ5 Ραββασε 566 Αρρ. ΧΙ, 



531] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ Ζ 135 

΄ὔ “ ᾽ , Ν ΕΣ ΄ 7 2 ᾽ 2 ’ 

παύομαι τῆς εἰκόνος καὶ οὔ φημι τούτους λέγειν, ἀλλ᾿ ἐκείνους 

οὺς ἔφαμεν νῦν δὴ περὶ ἁρμονίας ἐρήσεσθαι. ταὐτὸν γὰρ ποιοῦσι 
- 2 ἌΝ ’ὔ Ι ᾿ Ν 2 ΄ δὸς 7 » 

Ὁ τοῖς ἐν τῇ ἀστρονομίᾳ" ' τοὺς γὰρ ἐν ταύταις ταῖς συμφωνίαις ταῖς 
3 , 3 Ἃ - Ε ) 5 » Ἄ “, 

ἀκουομέναις ἀριθμοὺς ζητοῦσιν, αλλ οὐκ εἰς προβλήματα ἀνίασιν, 
Ι ᾿] “Ὁ ᾽ὔ ἿΆ ᾽ Ν Ν ’ὔὕ ΕΣ Ν ὃ Ν Ψ“.“": ΄ 

ἐπισκοπεῖν τίνες ξύμφωνοι ἀριθμοὶ καὶ τίνες οὔ, καὶ διὰ τί εκά- 
“ Ἄ Χ " 

τεροι. Δαιμόνιον γάρ, ἔφη, πρᾶγμα λέγεις. Χρήσιμον μὲν οὗν, 
ἴω - ἴω 7 Ν 

ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ ζήτησιν, ἄλλως δὲ 

μεταδιωκόμενον ἄχρηστον. Εὐἰκός γ᾽, ἔφη. 
Ε Φ 

ΧΙΠΠΙ. Οἶμαι δέ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἡ τούτων πάντων ὧν 

Ὁ διεληλύθαμεν μέθοδος ἐὰν ' μὲν ἐπὶ τὴν ἀλλήλων κοινωνίαν ἀφί- 

κηται καὶ ξυγγένειαν, καὶ ξυλλογισθῇ ταῦτα ἣ ἐστὶν ἀλλήλοις 
» - ΄ ἘΞ δὰ }] «Ὁ ἤὰ Ἁ ,ὔ Ν ᾽ 

οἰκεῖα, φέρειν τι αὐτῶν εἰς ἃ βουλόμεθα τὴν πραγματείαν, καὶ οὐκ 

τ. ἐρήσεσθαι ΑΞ" ΠΡΞ 4: αἱρήσεσθαι ΑἸΠ|. ἀνίασιν ΑΞ2Π: ἀνιᾶσιν ΑἸ. τό. 

πα στ τ στ τ 5-εΘ---Ῥ--»-»---------  ----ο---------ςς 

13 ἐκείνους: 1.6. [Π6 ῬγΓΠΑΡΟΥΘΔΗΒ, 
δηα ποΐ {πε μουσικοί, ἃ5 αἸαιοο βιρροββά. 
5816 18 τοὺς γὰρ κτλ. Τ[{ 15 Ξίταηρ8 

{παῖ ἴπ βρί[ε οἵ οὗς ἔφαμεν νῦν δὴ κτλ. [815 
5Που]α Πᾶνε Ὀδθη 50 [τε πεν ππάεγβίοοα 
45 τϑίουγίηρ ἴο ἴΠ6 5. ῇοο] ϑαϊγιβδθα ὈΥ͂ 
ΟἸἴαϊοο : 566 [ὉΓ χαῖρ! 56 Π1}1 (72. 
Ἀπ γιέτυ. 1 ῬΡ. 21ο. Ρ]αΐο 15 οἵ σουγβε, 85 
ΘΟΠ ποίου ροϊηΐθα ουΐ, βρβαϊκίησ δρουΐ 
1πΠ6 Ῥυίπαρογθαηβ ΨΠη0Ὸ ἰηναβίϊραίεα (Π6 
ΠΙΠΠῚ Ὁ6Υ5 ΟΥ̓ Ταίίοσ οἱ αὐεϊζόζε ΘΟΠμΒΟΠΔΠΟΘΘΒ: 
568 531 22. ἀῃηᾷ ἸΧΡ.7 8 566. 

ι6 ἀλλ᾽ οὐκ κτλ. (ἔ. 5308. ἀνίασιν 
5. ἀπάοιθίθα!]ν ργεβεπί, ἀπὰ ποί [αΐαγο, 
Ποῖα : 566 Οἢ ΥΓὶ 4736. 

17 τίνες ξύμφωνοι κτλ. Α5 {Π6 για 
ΔΞΙΓΟΠΟΙΊΘΥ 5Ποι]α βίπαγν ᾿πί6]Π610]6 ϑίαυβ 
νυν ἢ {Π6 ται πειηδιῖσαὶ ᾿πὲ 6] Πσθποα, πϑίησ 
{πὸ νἱβῖ}}]6 βίαγϑ ΟὨΪΥ δ5 πηρογίθβοϊ παρα- 
δείγματα (520 6, Ὁ 21.), 50 {Π6 ἔτιι6 ἅἁρμο- 
νικός ταιιδί ᾿ηνοϑίϊσαία 1η|6]ΠΠ1610]6, ἀηα ποῖ 
δα 10]6, σοπϑοηδησθβ. [Ἃ}ἢ ἴΠ6 ννογάβ οἵ ἃ 
τηοάφγῃ ννυτῖθυ, ἢ πητιϑὶ “ἸοοΪς, ποί ἱπίο (Π68 
τοπο:ννουα πού, Βαϊ ᾿ηΐο {ΠπῸ ννου]α οἵ Πμαῖ- 
ΤΩΟΠΥ͂ θαγοπᾶ. ῬΡ]αΐο Πο] 45 {παΐ οουίαϊῃ 
ταδὶ πο πηα σαὶ ὩπΠλ ΠΕ 5. ἀγα ἴῃ {Ππατηβαῖνοϑ 
ξύμφωνοι, ἀπ οἴπεοῖθ ποῖ: 58ὲ56. Τῆθο 
γ2-Ξ.55. ΜΏΘΥΘ ΘΧΑΠΊΡ]65 οἵ ῬΟΙἢ νατιθίϊαβ 
ΔΥῸ ρίνθῃ. Ὅῆδ πυπΊ 65. ΟΥ̓ Ταίϊος. οὗ 
δα! ] 6. σομθοηδηοοθ. 816 ΟὨΪΥ͂ ΡΑΥΓΙΟτ]Α 
ἀπ ἱπηρογίθος θὰ ΡΟ ἸτηἜης5 ΟΥἩ ΘΧΡΥΘΘΘΙ Οἢ5 
οἵ {π656 παμηθοῖβ: [ΠΟΥ ΤῊΔΥ 56 ῦν8 ἃ5 
παραδείγματα, Ὀπΐ ποιῃϊηρ ποτα. [Ι͂Ὲἢ (ἢ 6 
7Ζινιαεις ῬΊαἴο τθρυθβθηίβ {Ππ6 ΔΝ οὐἹά- 50] 
ἂἃ5 ἴῃ6 ρταπάθδε βχργθϑβϑίοη. οἱ οοϑτίαϊῃ 
ξύμφωνοι ἀριθμοί, 50 {παΐ ἰἴξ ἰ56 παίιγαὶ 
ΘΠΟΙΡῊ [οΥ Ὠἰπὶ το οἴονγη Πἰ5 προπαιδεία 

νΊ ἢ [Π6 σἰσαν οὗ τηδι Ποπηδίϊοα] ξυμφωνία, 
δα 560 {Ππαἰ ἴΐ 15. "ἀβοία] ἴῃ βθοϊεηρ οἱ 
{π6 Ὀβαυτ αι] ἀπα σοοά. Τί πυαβὲ πανεῖ- 
{π61655 Ὀ6 δά πη 6 {παΐ Ρ]αἴο᾽ 5 Θοποθρίϊοῃ 
οἵ Ηδυπιοηΐοβ 85 ννῈ}} αϑ5 οἵ Αβίγοπουὴν 15 
Γιματηθηία ΠΥ αἰδτεπε ποσὰ ἱπαΐ οἵ 
Το πη βοΐθποθ, ἴῃ ρα οὗ {π6 αἰἱεπιρίβ 
ννΠΐοἢ Βοβαπηπείὶ δηα οἰδοιβ πᾶνε πιδ 8 
ἴο Ρήονε {πεὶγ θββθητα] ΠΑΥΠΊΟΠΥ. ὅ566 
ΟΠ 5306 ἀηά Αρρ. {Π. 
5810. 5980 7114 ῤηγεηῖέ ογ ἐλέδὲ 

οἰτεαϊζεΣ, 17) εαγγίεί 77 ὁγιοιρὴ το γενεαὶ 
ἐλιοίγ »εεζέαῖ γε αίίογισλτ, τυῖί εογιέγὀιεξε 
20 δε οριαῖ τυλίεζ τῦῦ εἴδ5ῖγε; ὁπέ αγίεγ αἰ, 
ἐλεν αγ ογιίν {4ὲ γείαίς ἐο Ζ)λα εοίϊς. 76 
»ιᾶγν εονιῥαγέ Ζ᾽αἑδοίίς ἐσ ἐλε ῥγίξογε)γ᾽ 5 
2γοργεος 7γοηε ἰσοϊίγιρ᾽ ογε γεαὶ αγεῖηεαὶδ [0 
ὀελοϊαϊίγρ ἐλ στιγι, ἀγα ἐλέσθ φγέῤαγαίονν 
σέμαϊϊος ἴο ἀϊς γείσασε αγιαὶ ἀξεογιΐ 777): 
φἠαάρτος ἀραὶ ἱηιαρς τοϊ λήη ἐλε εαὺε ἔο 
σλαάοτυς 97 γεαὶ οὐγέείς 171 δὲ τυογίαἱ ἀφοῦ. 
ϑεγαΐος αἰδεϊίγιος ἴο σίϑε αγε ἀεεοιιγεέ 7 {δὲ 
»ηοΐλοαῖ αγταὶ οὐγοεΐ ογ Τα θοέϊς, ὀμέ ἐγιδῖδίς 
ἠλαῤ ἐλς Ονοα »ιτδέ δὲ σδ071, ἀραὶ ἐλαΐ 
Το αϊρείές αἴογιο εαγι γευεαΐ τέ, 707. 7) 1α ἰδεῖς 
ἦς ἐλθ ογιῖν οὐμαν τυλίελ ἀϑερηαῖς ογὲ ἐδδ 
γιἴγις οΥ 1» ἀγῥοίλεδες ἰο ἐλε 7ώεξα οΓ Οὐοΐ, 
ἐεααέηρ ἐλε σοι ογε ἀΐρά, ἀραὶ τεδίγιρ' ἐλὲ 
.41γἱ5᾽ ας λαγιανιαζαέγς αγιαὶ ἀείῤεγ» {γι ἐδέ 
2γοεεδς οὔ εὠὐμεαΐϊοι. 

591} Εἴ, Ρ]αῖο᾽5 οοποθρίϊοη οἵ Ὀϊα- 
Ἰεοιὶς δπᾷ ἀϊαϊθοιίοαὶ βοίθπος ἴα (ΗΥῪ 
ἀἰϊδουββθα πὶ Αρρ. 111, 

23 ἡ οἰκεῖα κτὰ. ΟΥ̓ [2 2{7:.7 οοτὲ ἢ. 
πᾶν διάγραμμα ἀριθμοῦ τε σύστημα καὶ 
ἁρμονίας σύστασιν ἅπασαν τῆς τε τῶν 
ἄστρων περιφορᾶς τὴν ὁμολογίαν οὖσαν 

20 
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ιν, »“, 3 δὲ 7 3 

25 ἀνόνητα πονεῖσθαι, εἰ δὲ μή, ἀνόνητα. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ [531}Ὁ 

Καὶ ἐγώ, ἔ οὕτω μαν- 
2 

΄ 5 , “ ,7ὔ τεύομαι. ἀλλὰ πάμπολυ ἔργον λέγεις, ὦ Σώκρατες. Τοῦ προοιμίου, 
΄ “ “ ὧν, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ τίνος λέγεις; ἢ οὐκ ἴσμεν, ὅτι πάντα ταῦτα προοίμιά 
“ ἴω - - ωῇ ΓΥ ἡ ΄ 

ἐστιν αὐτοῦ τοῦ νόμου, ὃν δεῖ μαθεῖν; οὐ γάρ που δοκοῦσί γέ σοι 

οἱ ταῦτα ' δεινοὶ διαλεκτικοὶ εἷναι. 

30. μάλα γέ τινες ὀλίγοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα. 

Οὐ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, εἰ μὴ 
᾿Αλλ᾽ ἤδη, εἶπον, μὴ 

“ ͵ 

δυνατοί τινες ὄντες δοῦναί τε καὶ ἀποδέξασθαι λόγον εἴσεσθαι 

ποτέ τι ὧν φαμὲν δεῖν εἰδέναι; Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη, τοῦτό γε. ] Οὐκοῦν, 
εὐ ἃ ν ͵ 

εἶπον, ὦ Γλαύκων, οὗτος ἤδη αὐτός ἐστιν ὁ νόμος, ὃν τὸ διαλέγεσθαι 
ἃ ων Ἃ ω , “Α Ἃ περαίνει; ὃν καὶ ὄντα νοητὸν μιμοῖτ᾽ ἂν ἡ τῆς ὄψεως δύναμις, ἣν 

5 4 Ν 5 ΌΝ ν᾽ Ν “ - - ᾽ ΄ὔ Ἂν Ν 
ἐλέγομεν πρὸς αὐτὰ ἤδη τὰ ζῷα ἐπιχειρεῖν ἀποβλέπειν καὶ πρὸς 

30. μὴΠ: οἱ μὴ Α, 564 οἱ ραποι5 ποίαν! 45. 2: 

μίαν ἁπάντων ἀναφανῆναι δεῖ τῷ κατὰ 
τρόπον μανθάνοντι, ἀναφανήσεται δὲ ἂν--- 
ὀρθῶς τις εἰς ἕν βλέπων μανθάνῃ " δεσμὸς 
γὰρ πεφυκὼς πάντων τούτων εἷς ἀναφανή- 
σεται διανοουμένοις " εἰ δ᾽ ἄλλως πως ταῦτα 
μεταχειριεῖταί τις, τύχην δεῖ καλεῖν. ΠΕ 
ΔΡΡΥθμθηβίοη οὗ {Π6 “οπα ἴῃ {πε τηϑην ἢ 1ῃ 
1Π6 56 ΡΥ ΠΠΙΠΔΥῪ 5165 ΡΥΘΡΑΥῈ5 115 [ῸΥ 
1Π6 αἰ] δοίοα] σοποερίϊοη οἵ {Π6 ππίνευβα 
οἵ ὙΠοιυρηϊ 85 Δῃ οὐρσδηϊο Πα οοΥγο]αίθα ᾿ 
γγΠΟ]ε (ΝῚ 511 Β-- Ὁ 2222.}; πὲ {ΠῸ τη ε τα 
ΒΡΘΟΙΑΠϑὲ ἴῃ τηδί Πα] [105 [ΟΥ̓ ἘΧΘΠΊΡ]6, ΟΥ̓ 
ΔΒΙΓΟΠΟΙΏΥ, σΔἢ ΠΕΥΕΥ ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ αἸα]θο- 

τἰοῖϊαη. (Οἵ. 5376 δᾶ τ λγα. 290 Β ΠΗ. 
28 νόμου: “50ηρ᾽ ΟΥ̓“ 5ίταϊη.᾿ ὙΠΕΙΕ 

15 ΠῸ Ρη Οἡ νόμος “Ἰᾶνν,᾽ ἃ5 Βοβαπαιιδὶ 
ΒΌΡΡΟΒΘβ. [1014] θοίῖς 15 ποΐ ἃ “αν ἴῃ {πΠῈ 
Οὐδεὶς 56η86 οἵ {Π6 ψοχά. 

οὐ γάρ που κτὰ. ὙΠεοάοτγιβ ἴπ {πα 
Ζἀφαφίείτες (1406 Β) 156 ἃ σοοά δΧϑΉρὶ]6, 
Δα ΘνΕΥΥΟη6 ὙΠῸ ΚΠΟΥ5. ΘΠ ΨΏΟ 816 
αἸβΕ σι 5Π664 τηδ πε πγαί οἰδη5 ἀηα ποιῃϊηρ 
ΤΟΥ ν}1}] ΠΘαυ ΠΥ Ἔεομο (Ἰδιιοο᾽ 5 οι ρ ας 
οὐ μὰ τὸν Δίας Τδιυρῃΐ οἡ {πε Ρ]αίοηϊο 
ΤηθΠοά, ποί δ5 δῇ δηΐῇ, Ραΐ δ5 ἃ τπ6 88, 
ῬΥ (βδοῃοῖβ ΠΟ Πᾶνα {πειηβοῖνεβ Ρρ6ηε- 
{γαϊθα Ἰηΐο γεσίοηβ Ὀθγοπα ἀπ ἀρονε (ῃς 
5ΡΠ 6’ οἵ Ριτα τηδί Ποιηδίϊοβ, ἀπ γῆ0 δἀ΄6 
Πομῃβίδη ἢν οἡ {Π6 αἱοτί ο αϊγεοί {ΠῸὶν 
ῬᾺΡ1|5 {π| πὸ, 1Π6 βίαν οἵ πηαι Ποπγαίϊοβ 
ΤΩΔΥ Ρίονε οπθ οἵ [ῃ8 πιοϑί νδ]μια}]8 
ΟΥ̓ 411 ᾿ἰπβιίσγιπθηΐβ. οἵ δὐποαίίοη. 9566 
ἌΡΡ. 11. 

55951Ε 30 ὧν. Εὸοτ (Πα αἰἰγαοίίοη 566 
ΨΊΙ 510 Β 22. 

ἀλλ᾽ ἤδη κτλ. “ὙΝῈ]], ἀἸά 1{ ανεὺ ββϑιὴ 
ἴο γοῖι {Παΐ ρβύβοηβ νὴ ἃ πΠ4Ό]6 ἢ εἴα. 
Τῆς δι θ]εος 15 μὴ δυνατοί τινες ὄντες--- 
λόγον, Δ ἴα ἤδη ““ϑιρρ᾽εηπιη δϑί 

περαίνει 7: παραινεῖ ΑΠΕ. 

ἔδοξαν, αιιοά ᾿ρβιπὶ (]δισΟἢ15 ν ΕΓ 15 τηᾶ- 
615. δοσοιηπιοαδίαμη εβϑί ατιαπὶ δοκοῦσι ̓" 
(ϑομμει 6). ΤῊ ἔογτῃ οἱ ϑοογαίΐεϑ᾽ 4τι65- 
ἰἰοη 15 ἴῃ ἔδοί αἤξοιεα Ὀγ ΟἸδιιοοβ γεΐου- 
Εῃς6 ἴο {Π6 ραβδί ἴῃ ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα. 
Ι [Οὐ οΥ]γ, νυ τ᾽ ἀπα ἴῆγεθ οἴου Μ58, 
πο] ἀὴρ ΝΊηα. Ἐ᾿, τεδα ἀλλὰ δή, ππάοτ- 
βίδησιηρ δοκοῦσι : Ὀπὶ ἀλλὰ δή 15 5οΑ,(Ε]ν 
ΔΡΡτοργίαίε Πεῖα (58ε6 ἡ 11 365 6), δἀπά 
ΘΟΠ ΘΙ ἀ6ΥἾ5 Ἐχρ απδίοη ρῖναθ ἃ βα(βίδο- 
ΤΟΥ τη θα ηϊηρ ἴο ἤδη. [. ἀηᾷ (Ὁ. ἕαϊκα ἤδη 
ΜΙ ἢ μὴ δυνατοί τινες ὄντες (“ ΡΕΙΘΟη5 γῆ 0 
ΔΥΘ 85 γεί ὉπΠ80]6᾽ εἴς.); Βαϊ {πε Πγρεῖ- 
Ῥαίΐοῃ 15 ἰοὺ αΠΠΠοα]ΐ, ἀπ {Π6 τηβαπὶησ 
( ΒΙοἢ Ρ]αἴο ννου]α γαίποὺ παν Ἔχργοββϑεά 
ὈΥ μήπω δυνατοὶ κτλ.) πηδι 4016. ΒῈνν 
Ὑ}01}} ἀρρίονε οἵ Βαάμδη) 5 ἀλλ᾽ οἱ δὴ κτλ. 
ΟΥ ἄνεὴ οἵ Βιυγηεί 5 ἀλλὰ δή, εἶπον, μὴ 
δυνατοὶ οἵτινες δοῦναί τε κτλ. ἘῸΣ {Π6 
Βεῃ τηθηΐ, ψγΏΪΟἢ 15. ἃ ΘΟΠΠΠΊΟΏΡΪαοα οὗ 
16 ϑοογαίίς βοῆοοὶ, οἵ. Χοη. 27εηε. ταν 
6. 1, Ζγοῖ: 536... ΖΠαξα. η6 Β, ΘΡαΙ: 
300 Ὁ ἢ. ἃ]. 

32 οὐδ᾽ αὖ κτλ. “ΜΥ «ηϑνγεὶ ἴο {Ππ|5 
ΠΕΘΒΈΟΙ 15 4150 η0.᾿ 

592 Α 3. περαίνει--΄ ρΡΕΙΟΥΠῚ5΄: οἵ, 
ΡΙαΐ. Ογας. 33. 3 ἀναβακχεύσας ἐπέραινεν 
ἐκεῖνα τὰ μέλη κτλ., 7 271. 20 Ὁ τὸ μὲν 
οὖν προοίμιον θαυμασίως ἀπεδεξάμεθά, σου, 
τὸν δὲ δὴ νόμον ἡμῖν ἐφεξῆς πέραινε, ἀπά 
ΖατυΣ 723 8. ΤΠ πηθίδρΠου 15 511] ΠΌΤ 
Τηϊιϑῖο, ἱΠουρ 1). δηα Μ΄ δΥγΟΠΘΟΙΙΒΙΥ 
{τ ηβ]αΐθ “Οὐ νη] ἢ ἀἸΑ] οί αὶ] γθαβοηΐησ 
15 1Π6 σοπϑα Δ (10}.᾽ἢ 

ἣν ἐλέγομεν κτὰ. Τί [Ο]]ονγ5 {Παΐ (Πς 
ῬΙΌΡΥΊΘ55 οὗ {Π6 ῬΥΪΒΟΠΟΥ αἰζου 6 μα5 θ6- 
σαη ἴο Ἰοοῖὶς ου γ8α] οβ]βοίβ. οιίϑίαε {Π8 
(να γεργεβθηΐβ 1)]α]θοίϊο : οἷ. βιό α 72. 
ΠΩ 532 Β. 

5921}: 



532 Β] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ Ζ 13. 

Φ᾽ΑΥΑς,, 49 ἃ - ᾿ ἈΝ φίς τὰ Ν 6 [τὰ Ν 

αὐτὰ ἄστρα τε καὶ τελευταῖον δὴ πρὸς αὐτὸν τὸν ἥλιον; οὕτω καὶ 5 
Ἵ ΓΑ ΄ ΟῚ “- ΕΝ “ “ ᾿] ͵7ὔ ᾿᾽ 

ὅταν τις τῷ διαλέγεσθαι ἐπιχειρῇ ἄνευ πασῶν τῶν αἰσθήσεων διὰ 
“Ἢ , 

Γ “-“ 

τοῦ λόγου ἐπ᾽ αὐτὸ ὃ ἔστιν ἕκαστον ὁρμᾶν, καὶ μὴ ἀποστῇ, πρὶν 

Ἂ φ4ΦὺῖνΝ ὅν ὦ » θὸ Ι ϑ'κε σὲ 7 ,, ΠΥ ἘῚ ᾽ - 7ὕ, - 

ἂν αὐτὸ ὃ ἔστιν ἀγαθὸν ' αὐτῇ νοήσει λάβῃ, ἐπ᾽ αὐτῷ γίγνεται τῷ 
-“ “ ἢ - ,ὔ “᾿ » “- 

τοῦ νοητοῦ τέλει, ὥσπερ ἐκεῖνος τότε ἐπὶ τῷ τοῦ ὁρατοῦ. ἸΠαντά- 
Ἂ 3 ΕΣ ἐς 3, ᾽ Ν ,΄ὔ ἈΝ Ἃ 

πασι μὲν οὗν, ἔφη. Τί οὖν; οὐ διαλεκτικὴν ταύτην τὴν πορείαν 
“- Ὁ 3 “ Γ 

καλεῖς; Τί μήν; Ἡ δέ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, λύσις τε ἀπὸ τῶν δεσμῶν 
᾿ Ν ᾽ ἣ “ Ὁ ΡῚ ἊΝ Ν 3) Ν Ἂς “Ὁ Ν ᾽ 

καὶ μεταστροφὴ ἀπὸ τῶν σκιῶν ἐπὶ τὰ εἴδωλα καὶ τὸ φῶς καὶ ἐκ 
“ 2 2 Ν “ 2 ΄ὔ “ -" Ν ἈΝ Ν νι. Ζ 

τοῦ καταγείου εἰς τὸν ἥλιον ἐπάνοδος, καὶ ἐκεῖ πρὸς μὲν τὰ ζῷά τε 

γ. ἕκαστον ΤΠ: οἵη. Δ. 
« “ Ἐ 

ὁρατοῦ ΑἾ. 

ὁρμᾶν Αι: ὁρμᾷ οοαα, 9. τοῦ ὁρατοῦ Α'Π: 

5 αὐτὰ ἄστρα. 11 ἰοτπιοι τεδᾶ 
αὐτὰ --τὰ:- ἄστρα ν᾿ Βαϊίεγῦ ; πὲ ἔΠατα 
ἰ5 ΠῸ Μ8 διίΠουΥ ἴου {Πς γίϊο]ς, πα 115 
ΡΙΈΒΘΠΟΘ 186 ὈΠΠΘΟΘΘΘΔΙΎ ἄνθη Ὀεΐνθαπ 
αὐτὰ τὰ ζῷα απά αὐτὸν τὸν ἥλιον. 

οὕτω καὶ κτλ. : “50 4ἴ50 ννῇθβ παν υ ὈΥῪ 
τηθδπβ οὗ ἀἸα]θοίϊς ομα αἰζειηρίβ. Πγοαρἢ 
ἀἰβεοῦτθε οὗ τεδϑοη᾽ εἴο. Οἢἡ τοῦ λόγου 
«ηὰ ἄνευ πασῶν τῶν αἰσθήσεων 566 ΥἹΙ 
5118 71. ἀπᾶᾷ Αρρ. 111. Αϑι5 οοπ]εβοΐαγα 
ὁρμᾶν (566 «7. 71.) 15 Βαρροτγίεα Ὀγ ΟἸεμηεηΐ 
,ϑ2γογι. Ν 112 Β Μίρπε (φαοίεα ὈΥ 5οΠηεὶ- 
ἅετ) ἐὰν ἐπιχειρῇ τις ἄνευ πασῶν τῶν αἰσθή- 
σεων διὰ τοῦ λόγου ἐπ᾽ αὐτὸ ὃ ἔστιν ἕκαστον 
ὁρμᾶν κτὰ., πιὰ ΟἸΟΞΕΙΥ σΟΥΓΘΒρο 5. ΨἸἢ 
ἐπιχειρεῖν ἀποβλέπειν ἴῃ {Π6 Ἰαϑί Ξεπί6ΠΟ6. 
ὙΠοῖα ἴ5 πὸ οοοδϑίοη [ογ. 5.4]] απ ὴ 5 
Ῥγοίθϑϑι μαι τἱἀἴοα]α οἵ ΘΟ ΠΟΙ ἀοτ᾽5 νυ]: 
ἐηαδδὶ νοῖοὸ τεοίς αἰοὶ ροίποτίξ : τῷ δια- 
λέγεσθαι ἐπιχειρεῖν διὰ τοῦ λόγου ὁρμᾶν 
ἐπί τι!" ἴου οὗ αὐτὸς ὁ λόγος ἅπτεται τῇ 
τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμει ἵἴπ ΨΙ 5118 15 
ΔῈ δχαοί ραγα}]6]. Οἡ οἰπει νίεννθ 566 
Αρρ. ΧΙ]. 

Ἴ ἕκαστον ἰἴ5 ομχ 6 ἴῃ Α (566 ἐ7΄. 22.) 
Δα 5οπια οἴμοι Μ85. [{ 15 Ποννεένεγ η6- 
ΠΟΘΘΑΥΎ ὈΟΓΠ ἰπ ἰῖ56}{, δῃηὰ ἴῃ οὐάου ἴο 
Ρτονιἀθ ἃ ῬΓΌΡΕΥ οοηίγαβε υν]1ἢ αὐτὸ ὃ 
ἔστιν ἀγαθόν. ἘῸΓ {πὸ ΡΥΟΟα55 Πού ἀ6- 
βου θοα 5εὲ6 Αρρ. 11. 
582} 09. τότε. 5106 8. 
11 ἡ ϑ8έ γε κτλ. Ηνίηρ ἀδβουθεά 

διαλεκτική ἴῃ ἰογπὶ5 οἵ (Π6 σανθ-511Ώ116, 
Ρ]αΐο πον ρτοοθθάβ ἴο 4 θβοῦῖθα Πἰβ προ- 
παιδεία ἵπ ἴῃ 5816 ννΑΥ : οἱ. 515 Ὁ, 510 
Α γιγι. Βοβαπαιθὶ ἢηάβ ἃ ἀπο] ἴῃ ἡ 
λύσις---ἐπάνοδος, ἀπ {Π|Π}Κ5 11 751 οοη- 
οοἴναθ!]ς {παι {πθθὲ ψψογὰς ἀθβοῦθε {Π6 
(ταϊηϊπρ ἴῃ τπιϑῖὶς ἀπ συηηπαϑβίϊς ἀπά ποΐ 
της προπαιδεία (80 α͵50ὺ ϑι5θη 1] }} (71. 
Ἐρέτυ. τι Ῥ.- 2ο1). Βαϊ Ῥ]αῖο᾽ 5 ἰἸδηρίιαρσα 

15. Ῥευίβοι ν ἀεβηϊίε ; ἀπὰ τῶν τεχνῶν ἅς 
διήλθομεν (532 Ο) σαπποῖ πιεᾶπ δηγἱῃΐησ 
Ῥεγοπα οἵ δχοβρί {πθῸὸὶ ἤνβ 5ιιαϊεβ. Ἰιιϑῖ 
ἀεϑουιθεα. Νοῦ 15 [Π15 {Π6 ΟΪΥ ΡαββϑαρῈ 
ψ μετα {Π6 "ταγηϊηρ' τουηα ̓  οἵἩ [Π6 ῬΥΒΟΠΘΥΒ 
8116 511 ἴῃ {π6 σανα απ {πεὶγ στγδάπ] 
ἀϑοοηΐ δἵὸ ἰδοπιπεά ἢ {πΠ6 προπαι- 
δεία, οὐ ΜῈ ραγί οὔ Ὁ: 5εῈ 521 6. Ρἰαΐο 
τιθαης {παΐ [ΠῸ επιαποϊραίϊοπ οὗ [Π6 5οὰ] 
15. ἃ ρτδάιιαὶ ργοςθββ, δηα {παΐ νγ8 ἃγθ ποῖ 
ἴο ἐχρβοῖ οὐσγ τηδιῃϑτημδίίοαὶ βία ϊε5 ἰοὺ 
ἀε νου τ5 ἴοση δόξα 8}1] αἴ οὔποθ. ἡ λύσις 
- εἴδωλα 5ιισσοδίβ {πΠας {Πεῖὶγ ἢγδὲ εἴεοι 
Ψ011 6 ἴο Ἰοοβθῃ οὐ ἱπέβ]]θοῖια] Ὀοηά5, 
Πα ἴὰγῃ ἃ5 45 ἴξ ννεῖα ἵγομπι τεἤθοίθα ἴὸ 
οὐρίπαὶ δόξαι---ἴτοπι εἰκασία ἴο πίστις (ΥΙ 
ἘΤῚ ἘΦΨΙΙ 517 ἃ Ἧ7.)- ὙΠπὲ Πρμον γα 
πιοπηΐ, {πὸ 1655 οὗ δόξα τγὲ τείαϊῃ, ἀπὰ 1ῃ 
[Πε Πίρπεγ βίαρεϑβ οἵ {πε προπαιδεία (5γ1α- 
Ῥο χε Ὀγ ἐκεῖ---ἀποσκιαζομένας) Μὰ 65- 
οαρα ἴγτουη δόξα ΔἸτορείποσ. 566 Αρρ. 1. 

5692 Β, σε 13 καὶ ἐκεῖ κτλ. “ἀπά 
ψνμδη {Πογθ, {Πεῖγ πα 1} 1 511] τὸ ἸοοΙς 
ὉΡΟΠ Θηϊπηα]5 πα Ρ]απίβ ἀπά [Πε Ἰρμι οἵ 
(π6 σπ, θὰ ἀροη αἰνίης ταῆθοιίοηθ. ἴῃ 
νγαΐου πα ὁῃαάοννβ οἵ [Πϊηρ5 γθα], ποῖ, ἃ5 
Βείοτθ, 5μαάονβ οὐ ᾿πηαρσαβ (ἤτον ὈΥ͂ ἃ 
Τιρης νυ] ἢ 15. 1[561{ θὰ δῃ ἱπηαρα οοτῃ- 
Ρατβά νι [Π6 ϑιιη. ΟἿ. 516 ἃ, Β. ἔτι 
ἀδυναμία ἰ5 ἄμε ἴο ΙΔῃὈ]Π]ΟΠ5: 566 67΄. 
,.. δῃᾷ οἵ, Βγναίογ ἴῃ 7. Δ΄. Χ Ρ. 78. 
ΝΑρ 5 οἢ αἶβο οοπ]εοιαγοα ἔτ᾽ ἀδυναμία. 
ΤῊ αϊἤδιθπος Ὀείννθθη ἔτι ἀμ ἐπ ἰῇ δὴ 
ἀποῖαὶ ΜῈ ἰ5. Ργδοίίοα! ν γε. ΜΙ πρὸς 
δὲ τὰ κτλ. ἴπΠ6 ροβιἵνα σουπίθυραγι οἵ 
ἀδυναμία (βλέπειν) 5 ἴο 6 ΞΡ ]164 : οἵ. 

42. 36 Β (γγετθ ΘΟ Π ἢ 2᾽5 ᾿πβου θη οἵ οὔ 

αἴτον οἱ πολλοί 15 ἱποθσαηξ αηὰ ἀππθο685- 

ΑΓ) απὰ Κύμμου Οὐ. ΟἿ. 11 Ρ. 1072. 

ἘδΓ ἔτι νι ἃ νεῦρα] ποὰη οἵ. ΤΡ 434 Ὁ 71. 

“Ὀἰνίηθ᾽ φαντάσματα ἴ5 ἃ ΒΑ]Γ-[ΘοΠπἰοα] 
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Ν “ ’ὔ “-“ " Ν ἊΝ καὶ φυτὰ καὶ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ἔτι ἀδυναμία βλέπειν, ' πρὸς δὲ Ο 
Ν 2 “ ΄ - Ν Ν - ΠῚ ᾽ 5 2 

τις τὰ ἐν ὕδασι φαντάσματα θεῖα καὶ σκιὰς τῶν ὄντων, ἀλλ᾽ οὐκ 
7 ,, Ν ἈΠΕ ΄ ον «ς Ἂ “ ͵ 

εἰδώλων σκιὰς δι’ ἑτέρου τοιούτου φωτὸς ὡς πρὸς ἥλιον κρίνειν 
᾽ 4 ἴω “ - Ω 7ὔ 

ἀποσκιαζομένας, πᾶσα αὕτη ἡ πραγματεία τῶν τεχνῶν, ἃς διήλ- 

θομεν, ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν καὶ ἐπανωαγωγὴν τοῦ βελτίστου 
“ “ “- 3, , - 

ἐν ψυχῆ πρὸς τὴν τοῦ ἀρίστου ἐν τοῖς οὖσι θέαν, ὥσπερ τότε τοῦ 
5 Ν Ἁ ἴω ἐά “Ὁ “ 

20 σαφεστάτου ἐν σώματι πρὸς τὴν τοῦ φανοτάτου ἐν τῷ σωματοειδεῖ! 
ΝΡ Ὁ . ΄ τ Ν ΄ » 2 , « 7 

τε καὶ ὁρατῷ τόπῳ. ᾿᾿ῇγὼ μέν, ἔφη, ἀποδέχομαι οὕτω. καίτοι Ὦ 
΄ ΄ 7 “Ὁ Ν᾿ Ν 3 » 3 5 ᾽ 

παντάπασί γέ μοι δοκεῖ χαλεπὰ μὲν ἀποδέχεσθαι εἶναι, ἄλλον ὃ 
5 Χ Ν , Ν Ωἱ ἴ αὖ τρόπον χαλεπὰ μὴ ἀποδέχεσθαι. ὅμως δὲ---οὐ γὰρ ἐν τῷ νῦν 

, , » ὦ 3 με ἣν 53, , 3 , 

παρόντι μόνον ἀκουστέα, ἀλλὰ καὶ αὖθις πολλάκις ἐπανιτέον---- 
“ “ ὰ Ν ἈΝ » 3 25 ταῦτα θέντες ἔχειν ὡς νῦν λέγεται, ἐπ᾿ αὐτὸν δὴ τὸν νόμον ἴωμεν, 
Ν , Ὁ“ « Ν Ὗ ᾽ 7 3, 

καὶ διέλθωμεν οὕτως, ὥσπερ τὸ προοίμιον διήλθομεν. λέγε οὖν, 
, ς , “ “ ὃ ΄ θ ὃ ΄ Ν Ι οὴ Ἅ ὃ} Ἐ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμεως, καὶ ἱ κατὰ ποῖα δὴ 
" ΄ Ν ’ 53 ᾿ς Υ Ὁ ἊΝ ΕΝ " δ᾽ Ψ 

εἴδη διέστηκεν, καὶ τίνες αὖ ὁδοί. αὗται γὰρ ἂν ἤδη, ὡς ἔοικεν, 
3 Ξ Σ ΄ " «οἷ , αἱ πρὸς αὐτὸ ἄγουσαι εἶεν, οἱ ἀφικομένῳ ὥσπερ ὁδοῦ ἀνάπαυλα 

30 ἂν εἴη καὶ τέλος τῆς πορείας. Οὐκέτ᾽, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε Γλαύκων, Ω) ᾽ 

14. ἔτι ἀδυναμία ΤΑτ Ὀ]]Οἢιι5 (ΊΠΟΙβοη 4 6εα. 11 Ὁ. 106): ἐπ᾽ ἀδυναμίᾳ ΑΠΈΞΞ Φ: 
ἐπὶ δυναμία (-1ε) ἘΞ}. 26. διέλθωμεν Ξι φ: ἔλθωμεν ΑΤΙ. 

ῬΙαϊοπὶς ρῆτγαβε ἴοσ σγεῆβοίοηβ οἵ παίαγαὶ 
ΟὈ]Θοίβ ργοάμποβα ὈΥ παίαγα] ΠΙρη[5 : {ΠΟΥ 
416 θεῖα Ὀξοδιι5ε θείας ἔργα ποιήσεως (.5οῤά. 
206 ο, ψετα ἰῃ6 ψνΠΟ]6 πηδί(ευ 15 ΝΟΥ 
ΟἸθαυν Ἔχρ᾽αϊηθα). Ἐνεη ψιποῦί {Π6 αἰά 
οὔ [Πα «ϑοῤλϊεξ, να πιῖρης ἀθάϊιος {πε ππθδη- 
ἴῃρ ἔγοπὰ (Π6 δης Πρ ί]σα] οἰαιιβα ἀλλ᾽ οὐκ 
--ὠἀποσκιαζομένας, ἴ νγὲ ΥΟΙ ΘΙ ΕΥ {παῖ 
{Π6 ϑη 15 ἃ θεός (ΥῚ 5δο8 α). Τῇε δά]εο- 
{1ν8 15 γι] ΑΥ]ν Ρ]δοοα αἴζεσ {ΠῸ βα  βίδη- 
{ἰνα ἤθη ἴννο οοοτάϊπαία απα]1Ποαίοη5 
Πᾶνα ἴο Ὀ6 δχργεββεά (ῃεγα ἐν τοῖς ὕδασιν 
ΔΠα θεῖα): οἵ. 1ΠΠ 307 Ὁ τὸν τοῦ ἐπιεικοῦς 
μιμητὴν ἄκρατον, ΙΧ 573 Α τῶν ἐν ταῖς τοι- 
αύὐταις συνουσίαις ἡδονῶν ἀνειμένων. ΟἸΠΕΥ 
ΘΧΔΙΏΡ]65 ἀγα σίνεῃ ὈΥ [60 οἡ ὅορῇ. Ο. 7. 
1245 δῃὰ ϑαῃάᾶγς οὐ Αὐὶϑι. “21. 2 )ο]. 51. 
3: οἵ, αἶβο Θίδ!]ρασπὶ οἡ “άϊ1]. 20 Β. ὙΤὴα 
Ῥγδβθηΐ ραββαᾶρα βαρ δῖηβ ννγ Ρ]αΐο ννὰβ 
50 οαγαία! ἴο τηαῖο ἴΠ6 οὐρὶπα]5 ἴῃ {Π6 
(νε σκευαστά ἃπα εἴδωλα, ἀηα ποί φυτευ- 
τά: 5686 Οἡ 514 8Β. ΟἸΙΠΕοΥ νίεννβ οἵ (15 
βϑηΐθηοα 416 αἰβοιββεα ἴὼ Αρρ. ΧΙ. 

ι7 πᾶσα κτλ. Τῇδ δηδοοϊαί ποη ἰ5 
1Ππδἰγαῖβα ὈῪ ΕΠροΙΠμαγαΐ ἄμας. 11. 2εε. 
1ΠΙΡ. 45- 

1ι8 ταύτην τὴν δύναμιν: νἱΖ. λύσιν 
ἀπὸ τῶν δεσμῶν κτλ. 

582 Ὁ 22 οὐ γὰρ ἐν τῷ νῦν κτλ. 
ΝΥ ε οὐρῇξ ποῖ ἴο ἱπίευργαί {Π15 ἃ5 ἃ ῥτο- 
τηϊβα οὗ Πιίατε ἀϊδίοριιθ5 (ἢ ΘΙΘΌΕοΙς 
ζγμέεγς. Ζ. Ζλ1]. α, Ογέρολεγε Ρ. 118); 1ἰ 
δ ΟἿΪΥ ἃ ΨΑΥ͂ οἵ ἱπαϊοδίϊηρ, Ῥείοστα νν8 
Ῥ855 οῃ, {μαΐ {Π6 50] 6οΐ 15 ποΐ Ἔβχῃαιβίβά. 
568 Οἢ ΙΡ 430 6. 

5952Ὲ-- 598. 530 οὐκέτι κτλ. ΔΊ 
[Π8 σϑῆβίαὶ ἴβπουῦ δΔΠπα ἴοσῃ οἵ {1 56η- 
ἴθποα οἵ. (ἢ Το κβοπ) «ϑγηε. φιο ἃ. 1 
8 566 ΠΟ ΥβΆβ0ῃ [0 βϑυβρεοίιησ (Π6 ἴοχέ 
(ἢ Μαάᾶν!ρ, ννῆο Ρυόοροϑβε5 εἴ γ᾽ ἔτι, ου 
εἰ σύ γ᾽ ἔτι, ἀπᾷ Βαάπαπι, ψῆο νοι] 
Ἰηβοχί εἰ θείογε οἷός τ᾽ ἔσει). ΟἸδιιοο Πα5 
ποῖ ψἱτποὰΐ αΙΠΠΠσα]γ (517 6) [Ο]]ονν θα 
Θοογαΐθϑ 1ῃπ|5 ἴα: ΠΟΥ 15 ἴπ6 16 δηυίῃϊησ 
γαῖα ἴῃ (6]]Π1πηρ Ὠΐπὴ ἔγαηκὶν {ΠπΠαΐ ἢθ Πα5 
γΘΔΟ θα ΠΪ5 Π᾿π|1, ἀηα Ἔνθ 1 {ΠῈγὰ το 6, 
Θοογαΐθβ 4065 ποῖ β5ρᾶγε (Ἰ]διιοο᾿β ἔβα] ηρ5 
(οἴ. 527 Ὁ, 529 Α). Ὑπαὶ Πἰ5 δυάϊίθποα 
νου] ποῖ 6 80]6 ἴο [ο]]ονν ἃ «θβουϊρίῖοη 
οἵ {π6 ἀοοά, Πα5 Δἰγβααν θθθῃ 1] ρΡ]164 ἴῃ 
ΨΙ ροῦ Εὶ ΗΠ. βουλοίμην ἄν, εἶπον, ἐμέ τε 
δύνασθαι αὐτὴν (1Π6 Δοοουηὶ οἵ (Π6 ἀοοῦ 
1[561) ἀποδοῦναι καὶ ὑμᾶς κομίσασθαι. 
Ηδετα ϑοογαΐθϑ ἈΡΡβδῖβ ἴο θὲ ἃ {{1Π6 τηούβ 
σοηΠάδηϊς οἵ 15. οὐ ἘΧΡΟϑιζουυ ΡΟ 8, 
τπουρ ΠΕ 15 οαγοῖα], αἃ5 θείογθ, ἴο ἀνοϊά 



533 Β] ΠΟ ΕΑ Ζ 139 

Ὁ Ν , Ξ᾿ 5 Ν 50... ΕΝ “, 

538 οἷός τ᾽ | ἔσει ἀκολουθεῖν: ἐπεὶ τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν ἂν προθυμίας 
ΕῚ Ν Ν 7 ΄ 

ἀπολίποι, οὐδ᾽ εἰκόνα ἂν ἔτι οὗ λέγομεν ἴδοις, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἀληθές, 
Ὁ“ , ΄, 2 δ᾽ " Ἂ Ψ ΝΣ ΚΣΔΥν ἌΡ - ὃ , 
ὅ γε δή μοι φαίνεται" εἰ δ᾽ ὄντως ἢ μή, οὐκέτ᾽ ἄξιον τοῦτο διισχυρί- 

τι Ἵ ἦ γάρ; 
δὰ “- , Σ 

Οὐκοῦν καὶ ὅτι ἡ τοῦ διαλέγεσθαι δύναμις μόνη ἂν 

“ “- - ᾳ 

ζεσθαι" ἀλλ᾽ ὅτι μὲν δεῖ τοιοῦτόν τι ἰδεῖν, ἰσχυριστέον. 

Τί μήν; 
ἴω 7. “ 

φήνειεν ἐμπείρῳ ὄντι ὧν νῦν δὴ διήλθομεν, ἄλλῃ δὲ οὐδαμῇ δυνα- 
“Ὁ γ “ 3 τὶ Ἄ 

τόν; Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη, ἄξιον διισχυρίζεσθαι. “Γόδε γοῦν, ἢν δ᾽ ἐγώ, 
᾽ ν Ἐπ᾿ αν Ι 3 Ἂ 7 ς 3 “ [2 , ῇ, Β οὐδεὶς ἡμῖν ἰ ἀμφισβητήσει λέγουσιν, ὡς αὐτοῦ γε ἑκάστου πέρι 

Ὠ Ὁ ἴς [ Ν 

ὃ ἔστιν ἕκαστον ἄλλη τις ἐπιχειρεῖ μέθοδος ὁδῷ περὶ παντὸς 

2. ἀπολίποι ΑἸΠῚ : ἀπολείποι Α2Π23. 4. δεῖ αὐ νι οίαγ ΒΊοΙπα5: δὴ Ποαά., 
ἐχοερί5 Φ εἰ Μοη. Ὁ, 4πὶ ρῥῖοὸ μὲν δὴ τοιοῦτον ΡγδεΡεηΐ δεῖ μὲν τοιοῦτο. 

1ῃ6 ἀρρεβαΐαπος οἵ ἀορηδιϊβηη ἀπ {Ποτγο- 
ἴογε ᾿πἰγοάτοαβ [Π6 ἜΧΡΥ 5ΒΊ 05 ὅ γε δή μοι 
φαίνεται εἴς. (οἴ. τοῦ γε δοκοῦντος ἐμοί ].ς.) 
Πα προθυμίας (οἴ. προθυμούμενος δὲ κτλ. 
ΨΙ δοό Ὁ). Κτομη (24. .2. ρΡρ. 179 8.) 
ὈϊΓΕΥΙΥ σοι ρ]αἰη5 οὗ ϑοοταίεβ ἴου ἀγανὶησ 
Ῥδοῖς ; δῃὰ ἍΒανεΙ (Δ ά1]. 9. Φίδεουονγ 
Ρ. 436) οὔβεύνεβ “Ὗ ε πῆδὺ νεῃίαγα ἴο βὰν 
1Παΐ 1 ἀοε5 ποῖ ἄρρεᾶγ ἰπαΐ ἢ6 παᾶ δὴν 
ΔΏΒΨΕΙ τοδᾶγν." Τῆς αϊαϊεοίίοαὶ τηθίποά 
γϑοουητη Πα ε4 Ὀγ Ρ]αἴο ἴῃ {πΠ6 Δεῤκῥόμ 15 
ἀοαΌ.1655, ἴῃ 115. [11] βἰσπιβοαηοα, δ πη- 
τϑα] ϑεα 1464] (οἴ. 272. οη ἀρχὴν ἀνυπό- 
θετον ΨΊ 510 Β Δη τοῦ ἀνυποθέτου 51: Β), 
7ι5ῖ Ἂ5 {πΠ6 αἰτἰπηαΐς οὈ]εοΐ οὗ 1] 4] βοί]ο, 
1η6 Ιἅδα οἵ (οοῦ, ν»1}}] 5111] γτεοβάβ δ5 νγε 
ΔΡΡΙΌΔΟΠ 1. 7Πη86 ἀεβογιρίϊοη. ΟΕ 
{Ο]]Ονν5. ΤΠΘΥΕΙΥ τγεοαρι]αΐθβ {Π6 δοσοιιηί 
ΑἸγαδαΥ σίνθη ἴῃ Βοοῖς ΥἹ, νυ] ἃ ἔδυ 
Δα απο πα] σπαγαοίθυβίϊοβ ΑἸ γοδαΎ [ΠΏ 1]Π1ΑΥ 
ἰπ [6 ϑοογαίϊς 50Π00]: θὰΐ [Π6 τηδ)οΥ Ὁ 
οἵ τῃ6 ΡῬΙαίοηϊο ἀἸα]οριιθβ Γα ἢ 5}. ργαοίῖοαὶ 
1Πποιγαι!οη 5. ΟὐὁἨ ΠΊΔΏΥ Θϑβθηί 4] [δαϊαγοϑ ἴῃ 
ῬΙαίο᾽β ἀϊα]θοίίσαὶ πηθιΠοα : 50 {Παΐ 11 15 
ῬΟΞ510]6 ἴο ουπὶ ἃ Το] Υα Ὀ]Υ οἰθαν ἰάθα οὗ 
της Κκῖπα οἱ δῆβννου ϑνἤ]Οἢ (Π6 Ρ]αίοηϊο 
Θοοίαίθϑ τηϊρῃϊ Πᾶνα πιαθ ἴῃ ὙῸΡΙῪ ίο 
ΟἸδιςοοβ ἰην!ἰαἰΐοη. 8566. οἢ ἴπ6 ννῆο]α 
5.6 οἱ ΑΡρΡ. 111. 

59858.Ὰ 2. οὐδ᾽ εἰκόνα ἀν ἔτι κτλ. : 
ΘΌΟἢ 85 Ψ͵Ὲ δᾶὰνν Ὀείοσγε ἰῇ ΝἹ βού Ε ΓΊ. 
ΟἸαιοοβ. αιοϑίίοη τοίευβ ἴο {ΠπΠῸ τηει οί, 
ΘΟΟΥαΙ65᾽ ΤΕΡΙΥ ἴο (Π6 οὔ"]θοΐ, οἵ Τ)᾿α]θοῖίο : 
1 15 οἵ οουγβα ἱπηρο551}}}6 ἴο βεραζαίε (Π8 
ἴννο, Οη διισχυρίζεσθαι (οἸ]]ονν εἀ Ὀγ ἰσχυ- 
ριστέον 5ε6 1 3306 Ἐ 721. 

4 ὅτι μὲν δεῖ κτλ. (ἱ. νἹ 505 Ε ἢ, 
ΒιρΡτα 517 Ο (δεῖ ταύτην ἰδεῖν κτλ.), 510 Ὁ, 
526 Ἑ (ὃ δεῖ αὐτὴν παντὶ τρόπῳ ἰδεῖν). 
ΤΉΘ56 Ῥαβθᾶρθθ ἅΓ6 5ίγοΠΡΙΥ ἴῃ ἔανοιχ οἵ 
δεῖ ἃ5 ἀραϊηβί δή (5ε6 7. 21.}, ὙνῃΊ ἢ 
ΘΟΠΠοΙάον, ΤΠ ουηαηη, απαᾶ ΘΑ] αι τ6- 

ἰαϊη. ἰδεῖν 15. πΠΡΙΘαβηρ ἢ να γεδα δή, 
Δ Πα μὲν δή 15 ποΐ ἔτεα ἴτοτὴ αΠΠΠου]γ Ποῖα. 
ΕῸΥ μέν νι ἱτποαί δέ [Ο]]Οννηρ 5εῈ Ν 475 Ε 722. 

53558.Α, Β 7 τόδε γοῦν κτὰ. ϑοογαίε5 
ΡῬτοσθθάβ. ἴο βϑίβ] 15} ναὶ ἢ6 Πᾶ5 Ἰπ5ὶ 
αϑϑετίεα, νῖΖ. {Παἰ᾿ ΟὨ]Ὺ αἸα] οί. σα τα- 
νοὶ] (η6 ἀοοα ἴο ἴΠπΠοβε ννῆο ἃῖε νεῖϑβά ἴῃ 
{π6 ργοραβάθαςο " αγίβ᾽᾿ οὐ δοίβῃοεβ. [Ἃ}ῃ 
1{Π15 αἱ Ἰβαϑδί (ΠῈ 58 γγ5) Ἔν ευῪ ΟΠ 6 Ὑ}1}} ἄρυθα 
ψΙἢ τ15, νΖ. “(Πα 1 15 βοῖηβ οέλεγ μέθο- 
δος ᾿ (αἸΠετεπί [τοπὶ {πῸ ἥνε ργοραθάβαίςο 
κατα} “ννῃοἢ δπάδθανοιβ ἴῃ ΘΥΕΥΥ οα56 
ἴο ΔΡΡυβ πα ὈγΥ βοϊθῃξῆο ργοσθάμπγα οοη- 
ΘΘΥΠΙΏΡ᾽ ΘΔΟἢ ΒΘ ν ε α] 56 1{᾿ (6.6. αὐτοῦ καλοῦ, 
αὐτοῦ δικαίου, εἴς.) “(παῖ ννΠ]ο ἢ {Π6Ὺ 
ΒΘ ΘΓΆΠΥ αγε᾽ ((Π6 οὐσία οἵ εδςΠ) ε.5. ὃ 
ἔστιν καλόν, εἴο. Οἵ. 521 Ὁ οὐ γάρ που 
δοκοῦσί γε σοι οἱ ταῦτα (ἴῃς ἥνε ῥτοραε- 
ἄδαίς “ατίβ᾽) δειν οἱ διαλεκτικοὶ εἶναι. 
Θοογαίαϑ ΘΟ ΕΠΠ1165: ἡν Π116 411 [Π6 οἴ ΠΟΥ ἂτίβ 
(εχοθρί τὰ μαθηματικά) αὐ γδ55 {[Π6 5 Ἰν 65 
πρὸς δόξας ἀνθρώπων, εἴο., Θν ἢ {πε ἸηαίΠε- 
τηδίϊοα] “αγίβ᾽ σῖνθ πὸ λόγος οἵ [Πεῖγ ὑποθέ- 
σεις (απ 50 4ο ποΐ ἀρριθπθηα τῃ6 ὃ ἔστιν 
οὗ {ΠΕῚΓ 5] 6 οι). 1)]α]θοῖῖς απα Τ᾿ αϊθοιῖς 
αἰομθ ἄοοβ {ῃ15 (533 6), 50 {παΐ Ια] βοῖὶς 
15 πΠ6 ἄλλη τις μέθοδος ἀπᾷ αἰο)ιε 5αι15Η.65 
Οἵ παθά5. τόδε 15 [Π6 οὈ]θοΐ οἵ λέγουσιν, 
ἢ ΜΏΙΟΝ, ἀπα ποί οἡ ἀμφισβητήσει, ὡς 4ε- 
Ρεπάβ. ἄλλη πιδδὴβ οἰἴποὺ {Πδὴ ὧν νῦν δὴ 
διήλθομεν. ἀλλά ἰ5 Ορροβεά ἴο {ΠῸ περαὰ- 
{ἰνα ποίΐοῃ οοηίαϊηθα ἴῃ ἄλλη (ἀποῖπον 
μέθοδος, γ:0οΐ ἴῃαϊ οἵ (ἢς ἥνᾳ “ατίβ,᾽ Ὀυΐ 
εἰο.). Βαάπμαπὶι δυθ  γαυ]ν ΡῥγΌροβοβ ἴο 
τρδα ὅρῳ περιλαμβάνειν ἴον ὁδῷ περὶ παντὸς 
λαμβάνειν. ἼΠ6 Θχργθϑϑίοη περὶ παντός 
“θοῦ Ἔνθγυυῃϊηρ ἡ 15 οἵ σουδα αἰβδγθηΐ 
ἔγοῖὴ αὐτοῦ ἑκάστου πέρι, ἀπ μέθοδος ὁδῷ 
15 {πΠ6 Κἰπὰ οἵ οο!]οσαιίοη ἴῃ νυ μίο ἢ Ρ]αΐο 
ἀοΙρηῖβ. ΕῸΣ ΟΥΠΟΥ νίθννβ οὔ (5 56η- 
ἴθηοα 566 Αρρ. ΧΙΝ. 



Ιο 

15 

20 

[40 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5338 

λαμβάνειν, ἀλλ᾽ αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι τέχναι ἢ πρὸς δόξας ἀνθρώ- 
πων καὶ ἐπιθυμίας εἰσίν, ἢ πρὸς γενέσεις τε καὶ συνθέσεις, ἢ πρὸς 

, - 77 Ἵ 

θεραπείαν τῶν φυομένων τε καὶ συντιθεμένων ἅπασαι τετράφαται, 
“Δ “ 

αἱ δὲ λοιπαί, ἃς τοῦ ὄντος τι ἔφαμεν ἐπιλαμβάνεσθαι, γεωμετρίας 
4 2 

τε καὶ τὰς ταύτῃ ἱ ἑπομένας, ὁρῶμεν ὡς ὀνειρώττουσι μὲν περὶ τὸ 
ΕΙΣ [2 δὲ . ΓΦ ᾿ ἴω ἰὃ ἴω « ΕΥ̓ ἱ τ᾽ ψ, ’ὔ 

ὄν, ὕπαρ δὲ αδύνατον αὐταῖς ἰδεῖν, ἕως ἂν ὑποθέσεσι χρώμεναι 
΄ὔ 3 7] ϑνε Ἁ ΄ “ ἥ ε -“ 

ταύτας ἀκινήτους ἐῶσι, μὴ δυνάμεναι λόγον διδόναι αὐτῶν. - Ν 

ᾧ γὰρ 
ἀρχὴ μὲν ὃ μὴ οἶδε, ἀν τς δὲ καὶ τὰ μεταξὺ ἐξ οὗ μὴ οἶδεν 
συμπέπλεκται, τίς μηχανὴ τὴν τοιαύτην δου ποτὲ ἐπιστήμην 
γενέσθαι; Οὐδεμία, ἢ δ᾽ ὅς. 

ΧΙΝ. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος μόνη ταύτῃ 
“4 Ν ς , ἴω ᾽ , 

πορεύεται, τὰς ὑποθέσεις ἀναιροῦσα, ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ἀρχήν, ἵνα 

12. ἅπασαι Π: ἅπασα Α. 

το αἱ μὲν ἄλλαι κτὰ. ΟΥ̓. Τά11. 55 Ἐ--ὸ 
58 Ε. ῬΡ]αίο 15 {ῃ]ηἸκῖησ οἵ 4 {ῃγεείο]ά 
οἸαϑϑὶ Ποαίΐοη οἵ αὐίβ ππάθυ κολακική, ποιη- 
τική, α!ιὰ ἐπιμελητική οΥ {Π6 κε (7. ἀπά 
Γ., σοπηραγίησ Οϑγρ. 463 [΄., 501, 502, 
,ϑοδᾷ. 222 Ε, 265 Π΄., 2 οἱ. χότ [{. 

12 τετράφαται [5 οηε οἵ Ρ]αίο᾽ 5 ἀτομᾶ- 
Ἰ5Π15 : 566 Οἢ 1 320 Β. ΘΟ [ΟΥΠῚΒ ΔΓ6 
ποΐ ἰουπα ᾿ἰπ ᾿ΠβουΙρίοη5. δε 410 Β.6. 
(Μεἰβιεγμδηβὴ Ρ. τ66). 

13 γεωμετρίας-- ταύτῃ. ἘΕῸΓ {Π6 5γη- 
ἴαχ οἵ. ΥἹ 511 Β 77. 
5890 14. ὀνειρώττουσι κτλ. ἸζτοΠη 

(11. 52. ΡΡ. 179--- 181) ἀσοιιβεβ Ρ]αίο οἵ ἃ 
βιάάδῃ φοΐζε γε ἴῃ τεραγα τὸ πηδι οηγδίϊ- 
8] βίπάϊεβ. [{ 15 ἰσαα [Πδὲ {ΠῈ βαγὴβ 1δῃ- 
σααρα 15 θα οὗ δόξα ἴῃ ν 476 6 (οἴ. Ν1Ι 
520 6), Βαϊ {Πδτα ἀῇα ἀγθαιὴβ ἀπ ἀγθα 15, 
Δη νγῈ Π]ΔΥ͂ ΑἸ] 58 Υ {παὲ 1 {Π6 προπαι- 
δεία 15. ΟὨΪΥ ἃ ἀγθδηι 1Π ΠΟΙ Ραγίθοη ΙΓ 
1) 1α]Θοίῖς, αἱ ᾿φαϑί 1 15 οὴ6 οὗ [ῃοβε ἀγθδπὴβ 
δ το ΘΟΠῚΘ τπτου ἢ {Π6 σαίεβ οἵ ποση. 

ι6 ᾧ γὰρ ἀρχὴ κτλ. 866 ΥἹ ρΙο Ο, Ὁ 
γ21. ὁμολογίαν Τηδδῃ5 “ἀρτθοιηθηΐ᾽ “ΠδΥ- 
πιοηγ᾽ (“Ὁ γε πϑ πη πηπηρ ᾿ ΘΟ η6146:), 
νἱΖ. οἵ ἀρχή, τελευτή ἀηα τὰ μεταξύ, ποί 
“Δα Π.Ἰβϑι οηβ᾽ (45 Ὁ). ἀπᾷ Ν'. ἐγϑῃβ]αίε) : οἔ, 
ὁμολογουμένως 1: 

20 οὐκοῦν κτὰ. “ΚὟ 611 {Πεη;,᾿ 5αἰά 1, 
Γ1Π6 τπεϊΠοά οἵ ἀἸαἸεοῖϊς δομα Ρτοοθθᾶς ὈΥ͂ 
της ἀδϑίγαοίίοη οἵ ΠΥ ροίμθβθβ ἴο {Π6 δοίπα] 
ἢυδὲ ῬΥΠΟΙΡΙΘ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο πΊαϊςα 15 σα - 
5115 βεουγα.᾽ 17)16] οί Ἐχδηληθ5 δηάᾶ 
σης Ε]5 (ἀναιρεῖ) οΠ6 ὑπόθεσις αἴζΕΥ ΔηοΙ ΠΟΥ, 
{11 τὴ {6 δηὰ 1{ γββοῃθϑβ {πε Τάδα οἵ σοοά. 
ΘΌΡΡΟΒΕ [ῸΥ ἘΧϑη0}]6 {(Ππαΐ ὁσιότης 15 {Π6 
51} 6οὲ οὗ αἰδουβϑίοη. ψαγίοιιβ ὑποθέσεις 
ΔΥΘ ῬΙΌΡΟΒεα, ἰδβίβα, δἀπὰ ονουςτονη. 

Ουἱ οὗ [Π6 τυΐηβ οὗ {Π6 [ουπιεῦ ὑποθέσεις 
να ῬᾺ}ΠῈ ἃ πὸνν δπᾶ Ὀεϊίευ οπθ, νη ΐοῃ 
τηιιϑὲ ἴῃ 5 ἔπτη 6 ἰπογοιρη]ν ἰαβίεά, 
{|64, ἀπ Ῥεύῃαρβ ονθυίσον, Βείοσε τὲ 
Δ 5ΕΥν6. δ5 ἃ βίβρρίπρ-ϑίοηθ ἴο οπδ 
ὙΏΙΟΏ 5 ΠΙΡΊΙΘΥ, {γπῸῚ δηα Ῥείίεσ : οἔ, 
534 8,6. ΝΟΥ͂ [Π15 ΡΙΌΘΕΒ5 οἵ ἰεβίϊηρ, 
τον βίηρ', ἀἸβοαυηρ, 15 ποῖ, 146 8}1Υ 5ρβαϊς- 
ἴηρ, Ομ Ρ] εἴα πΠ1]] ννα ΘΧατηΐη6 {Π6 τε]ὰ- 
[οη5 οἵ οἷ ὑπόθεσις οἵ ὁσιότης νΥΊ1 ἢ 41] 
νοητά, δι! ἴῃ ϑιο ἢ δὴ δχδη παίϊοη γγ6 
ΔΡΡΙΥ ἴῃς βαπ8 “Πυροίμβίϊοαὶ τηθιποά᾽ 
{Βγοῦρθοῦς [Π6 ἡ» Π0]6 ποαδίϊς 5ρῇεσα, (εϑί- 
ἴῃ Δ ΘΟΙΓΘΟΙΪ ΩΡ 81 οὐγ ὑποθέσεις ὈΥ͂ 
ΟΠ6 ΔποίΠου. [Ἷ}ἢ [Π6 μα] βίασε, ννῃΐοῇ 15 
ΟΥ̓ σου56 ΟἿΪΥῪ δὴ ἰ464], 411 ουγ ὑποθέσεις 
Ῥεοοπηα δχαοῖ δοιιπ οι ρατἐβ οὗ {π6 Τάδαϑβ, 
Δηα νὰ πᾶνε τεδοηεα 1Π6 ἀρχή οΥἮ οοά. 
ὙΠογθαίζου {ΠῸ σγαβι 5 οὐ Π1α]θοίϊο ἀγα βέ- 
βαια: 586 ΝῚ 511 Β. 7ὴδ βδυ]εῦ βίθβρϑ 
1η [15 ἀἸα] οί! ς 4] ἀβοθηΐ πηδᾶν θα 1Ππ5ίταιθά 
ἔγοιὴ τηδηΥΎ, ἢ ποί τηοβί, οἵ [Πς Ῥ]αϊοηΐς 
ἀἸδ]οριθβ. ΕῸΓ ἀναιροῦσα οἴ. Ατὶξί. 7Ζυῤίε. 
Γ 6. τ2ο8 6---31, ἀηά ΘΒΡΘΟΙΪΔΠ]Υ ΖΦ. πώ. 
1 6. 1τ222Ὁ 27 ἴ. κινουμένης τῆς ἀρχῆς 
πάντα μάλιστ᾽ ἂν τὰ δεικνύμενα μεταβάλλοι, 
αὐτὰ δ᾽ αὑτὰ οὐ μεταβάλλει ἀναιρουμένου 
θατέρου ὑπὸ θατέρου, ἂν μὴ τῷ τὴν ὑπόθε- 
σιν ἀνελεῖν καὶ δι᾽ ἐκείνης δεῖξαι. ΤΠ 
ὙγΟΥα 15 οἴζβη πε ἴῃ σοηπεοχίοη ψ ἢ {Π6 
ΕἸΘαίῖς ἀϊαϊδοίϊς, οὐ ννῃῖοῃ Ῥ]αίο᾽β ἡ ἐξ 
ὑποθέσεως ἀνάλυσις (ΑἸοΐη. ταν. 7), Πδγα 
ἐϑυς ο ἢ ῖ5. ἃ ἀδνεὶορηχεηῖ: 566 ἘΡ, 
88 05 72. ἃ, 105 Α---ἰού, 110-115. ΕῸΓ 
ΟΠΕΓ νίανγβ οἡ {Π15 ραᾶββασε 5ε86 Αρρι. ΧΥ : 
Δηα [ὉΓ ἃ [ἀυΠεγ αἰβοιιβϑίοη οἵ {πῸ ππϑί ῃοά 
1561} Δηα ἰἰ5 φροϑιπηαηδηΐ ναΐὰθ ἴῃ (6 
Βἰβίουυ οὗ ἱηνδβιϊσαίίοη σοηϑα] ΑΡΡ. 111. 



534.4]} πθλιπειῖὰς -Ζ [41 

Ἧ Ν “ ν, 5 ; χὰ - 

Ὁ βεβαιώσηται, καὶ τῷ ' ὄντε ἐν βορβόρῳ βαρβαρικῷ τινὶ τὸ τῆς 
ψυχῆς ὄμμα κατορωρυγμένον ἠρέμα ἕλκει καὶ ἀνάγει ἄνω, συνερί- 
θοις καὶ συμπεριωγωγοῖς χρωμένη αἷς διήλθομεν τέχναις" ἃς ἐπι- 
στήμας μὲν πολλάκις προσείπομεν διὰ τὸ ἔθος, δέονται δὲ ὀνόματος :-ς 
δ) ᾿Ὶ ᾿ Ν ΕΝ Τὰ 2 7 Χ ΩΝ 5 ἄλλου, ἐναργεστέρου μὲν ἢ δόξης, ἀμυδροτέρου δὲ ἢ ἐπιστήμης" 

διάνοιαν δὲ αὐτὴν ἔν γε τῷ πρόσθεν που ὡρισάμεθα: ἔστι δ᾽, ὡς 
5 Ἂς “Ὁ 3 Ἂν, ᾿ , 5 [ - Ν , 

Ἑ, ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ περὶ ὀνόματος ἀμφισβήτησις, οἷς τοσούτων ! πέρι 
7 “ ἘΠ ΣΝ , ᾽ Ν 3, Ψ 3 7 “- 4 σκέψις ὅσων ἡμῖν πρόκειται. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. ᾿ΑΔρέσκει οὖν, ἣν 

" Ἂ ΄ Ἀ -» 

δ᾽ ἐγώ, ὥσπερ τὸ πρότερον, τὴν μὲν πρώτην μοῖραν ἐπιστήμην 30 
4 - ὃ 7 δὲ ὃ ΄ ,ἢ δὲ , Ν γ 7 ͵ 

584 καλεῖν, δευτέραν δὲ διάνοιαν, τρίτην δὲ πίστιν καὶ εἰκασίαν τετάρ- 
Ἀ , Ν “ , ᾿] ΕῚ »“ 

τὴν, καὶ ξυναμφότερα μὲν ταῦτα δόξαν, ξυναμφότερα δ᾽ ἐκεῖνα 

νόησιν, καὶ δόξαν μὲν περὶ γένεσιν, νόησιν δὲ περὶ οὐσίαν, καὶ ὅ τι 
οὐσία πρὸς γένεσιν, νόησιν πρὸς δόξαν, καὶ ὅ τι νόησις πρὸς δόξαν, 
ἐπιστήμην πρὸς πίστιν καὶ διάνοιαν πρὸς εἰκασίαν: τὴν δ᾽ ἐφ᾽ ς 
οἷς ταῦτα ἀναλογίαν καὶ διαίρεσιν διχῇ ἑκατέρου, δοξαστοῦ τε καὶ 

ις 
29. ἔφη ΞΙ: ἔφη" ἀλλ᾽ ὃ ἂν μόνον δηλοῖ πρὸς τὴν ἕξιν σαφηνείᾳ λέγει ἐν ψυχῇ Α : 

ἔφη" ἄλλο (ἀλλ᾽ ὃ Π2) ἂν μόνον δηλοῖ πρὸς τὴν ἔξιν (51) σαφηνεία λέγει ἐν ψυχῇ Π: 
ἔφη ἀλλ᾽ ὃ ἂν μόνον δηλοῖ πρὸς τὴν λέξιν σαφηνεία ὃ λέγοι ἐν ψυχῇ ζ. ἀρέσκει οὖν Π: 
ἀρέσκει γοῦν Α. 5. ἐπιστήμην ΑἸΠ: ἐπιστήμη Δ3. 

5839" 22 βορβόρῳ. ἼΠε ἱπιαρσα 5 
τακεη ἴγοῖὰ ΟΥρμὶς {μεοίορυ : οἵ. Π| 363 
5. 

27 ἔν γε τῷ πρόσθεν. ΝἹ 511 Ὁ, Ε. 
ἔστι δ᾽, ὡς κτὰ. Οἵ. δατυς 864 Α. 

ῬΙαΐο σομϑίαμε ΠΥ γε 5 τι5 {Ππαΐ 6 Πὰ5 ΠΟ 
χοᾶ ουτηϊποϊοροΎ (5εεῈ Ηϊττηθυ Ζ γι15Ζ. τε. 
Αγ. α΄. 21. οί. Ῥ. 647 ἀπὰ ΗΐγΖΕὶ 2267 
έίαϊοσ, Ρῃ-. 246 ἢ), απᾶ (ῃ6 δῃποϊςηΐβ 
ὙΘΓΘ. ν06}} αὐγασα οἵ (15 ίαοϊ, {πουρῇ 
τηοάδγηῃ ἰηίεγρτγείθιβ οἵ Ρ]αίο ἴοο οἴΐεῃ 
ἴουρεί ἴ; 58ε6 τὴς τείβγθποαβ οοἸ]θοῖθα ὈΥ 
Ἡδειηαπη Οἰ δε. 14. .575,., Ῥ. 573 71. τοῦ 
ἀηα 10. 1,.ὄ Π| 65 (φποιεα Ὀγ ΗἸτπλθυ). 

5388 Ε--5354 Ὁ {772 εογιεοίμεῖογι, α7ῦε7 
2οἱρεζίγεο ομἑ 116 φγοῤογίέϊογις ὀείτυεθγε ἐδ 
εἰὐγεγεηέ ἐγιίε θεία οἰαίες, «ϑοεγαίες α- 
εἰαγες ἐλαέ ἐλε 65 5ογιϊα 7 αΐτέγε οὐ 7)ἱαἠοείτς 
ἴ5 115 ῥοτυε) ἐο ργα 5 11:6 γέαδογε 97 φγϊηιεῖ[ο 
οΓ αἱῤ δείγρ, σεῤαγαΐζγιρ ἐλε ]άεα ο7 Ονοά, 
)2ῶ» εχαρεῤίε, ἤγογε ουφγγέλίγιρ' εἶδε, αἰδ [71171᾽ 
ἐΐ γε τυογαῖς, ἀγα 5ε),τεἼγε1 5170 ἐλ αἰεγίγιἽἐ1ο᾽ι 
ὧν ἐεείς, “ον δαελ ἀραὶ αἱῤ οΥ τυλίελ τὲ 
γρ1ε57 ε)η6γ,ρὲ ἐγ) λαγέίν. Οἰαπεο αργέξς 
ἐλαΐ σμολ α οἰμαῖγ τς ἡγε ϊδῥεγιδαῤίο ἰο {λέ 
γιίεγς, απαὶ ἐλαΐ ἐλ4 εἰ γε τέγ)ε ἐς γ10τὺ 
εοὐρῤίεέε. 

595 Ε 
47. 72. 

20 οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. 566 
Τῆς ᾿ηϊογροϊαίίοη ἡνμῖο ἢ (Ὁ]1Ονν5 

ἴΠπ656 ννογᾶβ ἴῃ 411] μ85 εχοερί "Ξ 15 415- 
οὐ556 4 1ῃ ΠΡ ΧΥΙ. 

ἀρέσκει οὖν. ὅ8::Ἔ ἐ7. 2. ὙΠΟΙΡΉ γοῦν 
15. ἴη Α δῃά ΞΞ, ἃ τηδ]ουι ἐν οἵ ΜμΜ585 τεδά 
οὖν, ννΪ ἢ 15 δἰομθ ϑααῦ]6. ΤῊὴΘ ϑβαϊὴα 
ΘΙΓΟΥ͂ ΟΟΟῸ5 ἴῃ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΠΊΟΥΕ Μϑ8 ἴῃ! Υὶ 4558Ε 
ἃ Πηα νἹ 5οῦ ὁ (ϑοῃπεια ει). 
5844 4 ὅτι νόησις εἰκασίαν. ΤΠαίὶ 

5 ἴο φᾶν, 'ἴπ [Π6 Θ΄τη116 οἵ {πῸ {πῸ (568 
ΕἸρ, το Ὼ.Ρ. 65), (1) 58: 40: 585.:26 
δηῇ (λ) ΟΒ,: 4360 :: ΟΣ : 4... γε δανα 
ΔΙγεδαν βεεῃ [μαὲὶ ΟΝ : 58 ::.4..} :2ς 
(ΥΙ 599 Ὁ 22.) ; .΄. κογρογιοηιαἷο 

ΟΕ ΕΒ: ΕΒ ριΡρο:ρΡςο 

1.6. ΟΒ.: ΕΒ.:: 406 : (κα ; .. αἰογηπαραο 
Ὁ: 40: ἘΣ ΟΣ ὙΨᾺΒ Ῥχονδϑ (1); 
ἀπά (2) 15 Ργονϑβᾷ δ5 [Ὁ] ονν5. ϑίποβ 

ΟΣ ἜΘ: 7), εἴ) Ο; 

ἧς τησεγίεα 58 1 (ΟΚ : ἔα :42; 

Πϑηος εολη ο»ιθϑιαο 
ἘἘΒΊΈΟΘΟΣ : ΟΚ 1: )Ὀῦο  4.} :4 

1.6. ΟΒ.: (ΟΣ ::..46 :.4.2; .- αἰογγεαγιαο 
ΟΒ:Α͂6Ο:: ΟΕ : 4.2. 1 ονε τμϊ15 ργοοῦ 
ἴο {πὸ Κιπᾶπο55 οἵ ἃ πηι Πϑηϊαῖῖοαὶ [πἸθηά. 

5. τὴν δ᾽ ἐφ᾽ οἷς κτλ. ΤΙΘΌΠοΙὰ (νΠῸ 
αἶδο οοπ]θοίιτοα καὶ ἔτι νόησις ἴοτ καὶ 
ὅ τι νόησιθ) τηλῖτοβ (Π6 εχιγαογαϊηαυν 



ΙΟ 
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νοητοῦ, ἐῶμεν, ὦ Τλαύκων, ἵνα μὴ ἡμᾶς πολλαπλασίων λόγων 

ἐμπλήσῃ ἢ ὅσων οἱ παρεληλυθότες. ' ̓ Αλλὰ μὴν ἔμοιγ᾽, ἔφη, τά γε Β 
ἄλλα, καθ᾽ ὅσον δύναμαι ἕπεσθαι, ξυνδοκεῖ. Ἦ καὶ διαλεκτικὸν 

“" ἂν, , ε , ,ὔ “Ὁ :} ’ὔ Ἂς Ἂν ἈΝ 

καλεῖς τὸν λόγον ἑκάστου λαμβάνοντα τῆς οὐσίας; καὶ τὸν μὴ 
Ἀ , , - 

ἔχοντα, καθ᾽ ὅσον ἂν μὴ ἔχῃ λόγον αὑτῷ τε καὶ ἄλλῳ διδόναι, κατὰ 
“- “ , } "δ. 

τοσοῦτον νοῦν περὶ τούτου οὐ φήσεις ἔχειν; 
- “-“ ΕῚ - [2 ΄ 

Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ὡσαύτως: ὃς ἂν μὴ ἔχῃ φαίην; 

Πῶς γὰρ ἄν, ἡ δ᾽ ὅς, 

“- ἣν, [ον 7 - 

διορίσασθαι τῷ λόγῳ ἀπὸ τῶν ἄλλων πάντων ἀφελὼν τὴν τοῦ 
2 θ “ ἰδέ Ἀγ. Ε , ὃ Ν ΄ 4 ὃ ΄ Χ ἀγαθοῦ ἰδέαν καὶ ' ὥσπερ ἐν μάχῃ διὰ πάντων ἐλέγχων διεξιών, μὴ 

8. ὅσων ΞΖ: ὅσον ἈΠ. 

βισσοβιίοη τὴν δ᾽ ἐφ᾽ οἷς ταῦτ᾽ ἂν διέχῃ 
ἀναλογίαν καὶ διαίρεσιν ἑκατέρου (λΙϊοί. 
1876 ρΡ. 372). Τῆε ἰεχί ἰβ οἵ σουτβα αὐϊ8 
βοιπα απάτετὴν δὲ --τούτων- ἐφ᾽ οἷς 
ταῦτά --ἐστιν-- ἀναλογίαν κτλ. : οἷ. ΝΙ 
511 Ε- [1 οαῃποί ἄρταα ψ] ἢ ΘΠΟΥΕΥ ἤθη 
με βαγβ (7ἴφα ογ (οοα εἰς. Ῥ. 235) {μαΐ 
ΡΙαΐο “ἀνοϊάς ἀγανησ ουἱ [Π6 Ῥγορογίίοῃ 
εἴδη : ΟὈ]εοίΞ οἵ διάνοια Ξε σκευαστά εἰς. : 
εἰκόνες, Ὀδοαιβα ἢ6 ἰδ ἀνγᾶατα {παΐ (ἢ 6 
ΘΘοΟΠ ΠΙΘΠΊΕΥ 5 ἃ ὈΪΔΗἸς ἀπα {πῸ6 ἰοατῃ 
ἰ5 Ἰαυροὶν [αηἰαϑβίϊο.᾿ ΒοΙίἢ οὗ {Π6568 ἀββϑῖ- 
τἰοπ5. 16 ἴῃ ΠΥ οΟρίπίοῃ απἰία τόσ, ἀπά 
1{ {παν νγετα ἔσθ, ΡΙαΐο σοῦ] Πᾶνα τοὸ- 
{ταϊη θα ἴτουῦι ἀγανῖησ οαἱ {Π6 ῬΓΟΡΟΥ ΟΠ 5 
Ῥεΐννθεμ {πὸ δου 165 {Πϑιηβοῖνοβ ἴου οχ- 
ΔΟΊΥ [Π6 βα τη γθάβοηβ. 568 Αρρ. 1. Δ 5 
1 15, νγα 5Βῃοι]α ἰαϊςα Ρ]αΐο αἱ ἢ15 ννοσά. 
Ηδξ ᾿πὰὺ Ψ}611 ἀἄδβο]ῖηθ ἴο δηΐου οἡ [ΠῈ 
τεάϊοιι5 ἀηα ἀηρτοἢί 016 ἰαϑὶς οἵ ἐεχροπηα- 
ἴηρ αηᾷ {Ππϑιγαΐίησ ἴῃ ἀδίδ:]} {Π6 Ργοροῦ- 
τἰοη5 νΠῖο ἢ παν 6 σοπ]θοίαγαα ἴο ομίαϊη 
Ὀείννεθη {πὸ αἰ ἤοτγεηί οὔ] βοΐβ οὗ Οὐγ ἱπί6]- 
Ἰεοίπα] ρονγεῖβ. [ξ ψψουἹά ΤΟΥ ΘΧΔΙΏΡΙ]8 
Ιεαά ἴο πὸ τϑεῖι] τοϑαϊε 1Ε να ἰΠ6α ἴο 
ἐβία Ὁ]Π15}} ἃ Ῥσορογίίοη Ῥείνγθβθη ἃ Ρδυί- 
ΟἾΪΑΥ εἶδος, οπ6 οἵ [Π6 ἥνε μαθήματα, ἃ 
Ῥαγυίσαϊαυ οὈ]θοὶ οἵ πίστις, ἀπ ἃ Ραγί- 
ΟἸ]αΥ οὔ͵θοὶ οἵ εἰκασία. 508 αἰθηηρίθ 
ννου]α οουίδι ΠΙῪ ἰνοϊνα τι5 ἴῃ 8η 6η6]655 
διηοιηΐ οὗ ἰδ11ς, δῃᾶ νοι! ΠαγαΪγ γϑβα]ῖ 
ἴῃ δηγίπίηρ θαΐ ἃ 5665. οἵ Ὀαύγθη δηά 
Ρεαδῃίίο ἰουγηπϊαα πα βι θ1ν]β᾽ οη8. 

8 ἢ ὅσων. 866 «7. 7. ὅσων 15 τεδά 
ὈΥ ἃ ἴαῦρα τῃδ]ουυ οἵ Μ58, δῃᾶ (Πς οοῃ- 
Γαϑίοη οὗ ο ἀπ ὦ ἴ5 ΘουπηΟΠ : 566 77217061. 
8 5. ὙΠδ6ὲ οομβίγαοιίοη (45. ΘοΒΠΘΙ θυ 
Ροϊηῖβ. οὐ) 15 ἢ ὅσων λόγων οἱ παρελη- 
λυθότες λόγοι ἡμᾶς ἐνέπλησαν: οἷ, (ΜΠ 
ΘΟΠ οἰ 46) παρὰ δόξαν τοῖς νῦν δοκου- 
μένοις ΝῚ 400 Α. Μαάνὶρ᾽5 ὅσοι Βα5 Π|{]6 
ΡΟ ΠΠγ7 ΔΙ Πουρα ἰξ ἀνοὶάβ5. ἃ οετίαϊη 
νν ΚυναυΠ655. 

584 Β 9. ἤ καὶ διαλεκτικὸν κτλ. 
ΟΕ 531Ε5. ΑΒ ἴα ἂἃ5 Ψψοχάβ ρο, [ἢ15 
ἀεπηϊίίοη οἵ Π]αϊθοίῖς τηϊρσης δἰπιοϑὲ Πᾶνα 
σομθ ἔγοσὰ {Π6 Πἰβίουιοδὶ ϑοογαΐθβ, Α]- 
{ποι ρ ἢ οὗ σουτβα λόγον λαμβάνειν, οὐσία 
ἀηα λόγον διδόναι τηδαῃί 655 ἴο Πϊπὶ ἴΠᾶΠ 
ἴο Ρ]αίο. , 

12 οὐ φήσεις -Ξ “περα !5.᾽ οὐ 5. ποῖ 
Βεῖα “ποπηθ. Τὴε ἱπίθυγορϑίϊοῃ 15 συγ 
οἱ ἴτοιῃ [Π6 1αϑβί οἰδιιβθ. 

14 ϑιορίσασθαι-- ἀφελών ρεΥΠΔΡ5 5ι11- 
σεοβίβ {Π6 διαίρεσις, νν ΠΟ νγὰ5 Δ Θββθῃίῖα] 
Ρατὶ οἵ Ῥ]αΐο᾽β ἀἸα]θοίοαὶ πιϑειῃοά : 568 
ΑΡρ. ΠΙ. [Ιἰ 15 ποίθνουίῃυ Ποννανοῦ 
[παΐ {πΠ6 Δ οῤοῥίές Ἰὰγ5 ΑΥ̓ ΤῆΟτῈ βίγεβϑ Οα 
συναγωγή παῃ Οἡ διαίρεσις : οἷ. 537 6, 
ΖΕΙΙΕΥ 11 1- Ρ- 617 2:. ἀπᾶ Αρρ. 111. 

584 15 ὥσπερ ἐν μάχῃ κτλ.: “45 
ἴι ψεῖθ ἴῃ ἃ Ὀαίι]8, Ἐχμαιβίηρ ΘΥΕΥΥ 
ΕἸ μοῆιι5, βἰσνίηρ το ἰεδὲ ἢ νίθιν ποῖ 
Ὅν {παΐ νυν ΐσο ἢ σδθλης, σας ὈΥ ὑπαὶ νῃ]οἢ 
75) εἴς. ΕῸΣ διὰ πάντων---διεξιών οἵ. 
ΤΒισ. ΠῚ 45. 3 διεξεληλύθασί γε. διὰ 
πασῶν τῶν ζημιῶν αῃα 2 αγηι. 136 Ε διὰ 
πάντων διεξόδου. Ν'ε ΔΡΡΙΥ {π6 ἔλεγχοι 
Οὐγβεῖνοϑ: οἵ, ἐξελέγξωμεν ἴῃ Χ ὄτο Α. 
ΤἼς οὐάϊπαυν ἱπιθγργθίαιοη ΞΡ ΡοΟβθβ {παῖ 
[Π6 ἔλεγχοι αἴθ δρρ]ϊθα Ὀγ οἰπεῖβ (᾿τπη- 
πἰησ [Π6 σαιπηί]οῖ οἵ 411 ἡιδϑιϊοηϊηρθ᾽ 1. 
δὰ 6); πὲ ἴῃ (Παΐ οαβα 8 πηυβί ἴακα 
ἐλέγχειν 85 Ξ- ἐλέγχειν τοὺς τῶν ἄλλων 
ἐλέγχους, νν»ϊο ἢ 15 αἰ που], θθοααβα ἐλέγ- 
χειν ἴθ πιοϑί παίμγα !Πν ἱπίογργοίβα ὈγῪ 
ἐλέγχων Ἰπ5ὲ ῬὈείοτθ, δπᾶ ἐλέγχων ΟσοΥ- 
[ΔἸ ΏΪΥ τλθδη5 ἰαϑίβ Οὐ δἰβηοῃὶ ὙΠΟ ἢ ἀγα 
ΔΡΡΙἰβα το {π6 {Πϑοῦν ΠΟ ἢ {Π6 ἀἸα]θο- 
ἐἰοίδη 15 ̓ ἰπηβ6 ̓ πα αἰ πῖησ. ῬΊαῖο ἤπθδῃ5 
{παι {π6 ἀϊα]εοιἰοἴδη (655 Π15 νίονν οὗ σοοά 
ποῖ ΟΥ̓ “5θθιῃηϊηρ᾽ 1.6. ὈΥ ψηαΐ “βθθηηβ᾽ 
(σοοά, Ὀαά εἰς.) ἴο {π6 τῆδην, Ὀὰὲ Ὀγ {Π68 
Ττυῃ 1.6. Ὀ. {Παΐ νυ Οἢ “15 ἴπ (Π68 Ρ]α- 
τοηΐϊς 56 η86 οὗ οὐσία, νὶζΖ. (η6. ἄθα5, 510} 
85 (16εἰ τι5 5880) {π6 Τάθαϑβ οὗ κάλλος, δίκαιον 
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κατὰ δόξαν, ἀλλὰ κατ᾽ οὐσίαν προθυμούμενος ἐλέγχειν, ἐν πᾶσι 
“ , 5 

τούτοις ἀπτῶτι τῷ λόγῳ διαπορεύηται, οὔτε αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν 
΄ 

φήσεις εἰδέναι τὸν οὕτως ἔχοντα οὔτε ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν, ἀλλ᾽ εἴ 
Ύ ͵ Ν 5 4 , » » ΄ ᾿] ΄ Ν πῃ εἰδώλου τινὸς ἐφάπτεται, δόξῃ, οὐκ ἐπιστήμῃ ἐφάπτεσθαι, καὶ 

Ἂς. “Ὁ ΥΩ 2 -“ ΑΘ εἶ Ν 2 δ. 5 , 

τὸν νῦν βίον ὀνειροπολοῦντα καὶ ὑπνώττοντα, πρὶν ἐνθάδ᾽ ἐξεγρέσ- 
“ 

΄ 

Ὁ θαι, εἰς “Διδου 'ἱ πρότερον ἀφικόμενον τελέως ἐπικαταδαρθάνειν; 

Νὴ τὸν Δία, ἢ δ᾽ ὅς, σφόδρα γε πάντα ταῦτα φήσω. 
͵7͵ “- “ ἃ »“Ὕ “ Ἴ Ν Ψ, Μ 

τούς γε σαυτοῦ παῖδας, οὺς τῷ λόγῳ τρέφεις τε καὶ παιδεύεις, εἴ 

᾿Αλλὰ μὴν 

Μ᾿ ᾽ Ἂ 5 ἢ ε 5 53 ᾽ Υ͂ ΕΣ “ ποτε ἔργῳ τρέφοις, οὐκ ἂν ἐάσαις, ὡς ἐγώμαι, ἀλόγους ὄντας ὥσπερ 
ραμμάς, ἄρχοντας ἐν τῇ πόλει κυρίους τῶν μεγίστων εἶναι. Οὐ 

δ 4 Ε , Ἀ ᾽ “-“ ᾿, ΄ “ γὰρ οὖν, ἔφη. Νομοθετήσεις δὴ αὐτοῖς ταύτης μάλιστα τῆς παι- 

δείας ἀντιλαμβάνεσθαι, ἐξ ἧς ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπι- 
Ἑ στημονέστατα οἷοί τ᾽ ἔσονται; Νομοθετήσω, ἱ ἔφη, μετά γε σοῦ. 

9 ΕἸ ΓῚ “-“ Μ ᾽ ,ὔ “ Ν -“ 7 ς Αρ᾽ οὖν δοκεῖ σοι, ἔφην ἐγώ, ὥσπερ θριγκὸς τοῖς μαθήμασιν ἡ 
Ἁ ς -“ 2 “ Ν Ε ΤΕΒΘ, Ε ,ὔ Ἷ διαλεκτικὴ ἡμῖν ἐπάνω κεῖσθαι, καὶ οὐκέτ᾽ ἄλλο τούτου μάθημα 

2 Ἂ 5 “- Ἂ ᾽ , 2 ᾽ " " ΄ Ν “- ἀνωτέρω ὀρθῶς ἂν ἐπιτίθεσθαι, ἀλλ᾽ ἔχειν ἤδη τέλος τὰ τῶν 

"5835 μαθημάτων; "Ἐμοιγ᾽, ἔφη. 

21 ἐπικαταδαρθάνειν ΑΞ5Π: ἐπικαταδαρθανεῖν (-71ε) Δ. 

Δα 50 ἔοῃ. Τῆς [Ι͂ᾶδα οὗ ἀοοά Βᾶ5 
ΠΟ ΠΘχῖοη5. δηα τεϊαίίοπβ ψ ΙΓ 41] (Π6 
οἴμεσ Ι͂46α85 (οἴ. ΝΙ 510 Β, 511 Β 7271.) ; 
διὰ οὐγ Κηον]εᾶσε οὗ ἴΠ656 τηδυ {Πεγε- 
ἴογε Ὀ6 υϑεά ἴο (εξ [Π6 δοουγδου οὗ Οὐγ 
ςοποερίϊοη οἵ Θοοάα. ΖΕ]]εγὁ Π 1. Ρ. 620 72. 
ΤΡ ΠΥ σοτηΡαΓ65 {ΠπῈ ργεβεηΐ ραββδᾶσα ψ] ἢ 
]}αγι. 125 σ--- 1536 Ε: 5ε6 Αρρ. 111. ΤΕ 15 
ΡΘΙΠαΡ5. ὉΠΗΘΟΕΒΒΑΙΥ͂ ἴο ποίϊοα 16 0014 5 
[οΟ] 15 ἢ σοπ]εοίαγα νόησιν ἴοΥ οὐσίαν. 

20 ὀνειροπολοῦντα κτὰ. 533 6 722. 
6584 50' 24 οὐκ ἀν ἐάσαις κτλ.: 

ἐγοῦ Μ1} ποῖ βυῆδι ἴο θὲ τῆδγα ᾿γγδί!οηα] 
αυδηί165, 1 {ΠΕΥ ἀγα ἴο σὰ]6 ἴῃ {Π6 οἿἿΥ 
Δα οοηίτοὶ {ῃ6 ΠΙΡΠΕΥ ᾿ἰσϑιθβ.᾽ ἄλογοι 
γραμμαί αἴ ἰγγαίΐομαὶ τηδρη65. (οἴ. 
Ατῖδί. περὶ ἀτόμων γραμμῶν οὔϑὺ 18), 
ΠΟ Οτεεῖ πηδιῃοπηδιοῖαη5 ἰγεαϊεα 
“ἐρεοιηε ΓΟ }}}7 (ΠγοιΡ ἢ ἃ 5Υ ΠῚ 0] 15ηὶ οὗ 
᾿σγαϊϊομαὶ 11Π65,᾽᾿ ἃ5 ἴῃ Επο]ὰ ΒΚ. Χ (ον 
σὲ “ηαίλ. Ῥ- 18). ὙΠΕΥ ἀγα ἄλογοι ΟΥ 
ἄρρητοι Ὀεσαυδα ““ ΠΙοἢς ΔυιββρυεοῃθαΓ ἢ 
((δπίοσ Οἰσελ. ἅ. 27αίλ. Ῥ. 154 ᾽.), 
νΠεγθαβ ταί Π4] Ἰἴη65 αἵ ῥηταί, “εχ- 
ΡΓΘΒΒΙΡ]ς (οἴ. Ῥ]455 ὧς }͵. 7αΐλι. Ρ. 18). 
[Ὴ 115 δρρ]ϊσαιίοη ἴο ΟἸ]αιισο 5 “οὨΠ]άγεη,᾽ 
ἄλογοι 15 αοἴϊνα, αἀπὰ τηρδηβ οἱ οοιτϑα 
μὴ λόγον ἔχοντες διδόναι (534 Β). Πα5 
γραμμάς α͵50 ΔΠΥ 5ρ6οῖδὶ δρρ]!οαίίοῃ ὃ 
ῬγοΡΑΌΪΥ 1 μας: οἴμπαγννῖθα (ῃ6 νυ ὶτἰοἴβια 

ΒΘΘΙΠ5 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ [αγ-[εἰο Ππεα δηα {τοὶά, 
ὄνεη ἰῇ να τῇδε δνευυ δἰϊονναποα ἴον 
ῬΙ]αΐοβ ἴονα οἵ «ἃ τηδίπϑπιδίϊοδὶ 16 (οἴ. 
]οΪ. “66 Β), 45 ΜΕ] 45 ἴου (ῃε Ἰπίδθγεβί 
νΠΙοἢ {Π6 σαθ]εςὶ οὗ ᾿γγαίομα]β 566 Π15 ἴο 
Βανα εχοϊίεα δπηοηρσ [ῃΠ6 πηδί πο] Δ .1 Ὁ] Δ 5 
οὗ ΠἰΞ ἄδγν (Ξεε 7 εαεφί. 147 Ὁ ἢ. δπά 
(δπίογ 1.6. ΡΡ. 182, 101, 203). [λι01]1π5 
(1 2ο)ὴ μας {Π6 11π6 ““νἱχ νῖνο Ποιηϊηὶ δὲ 
ΤΠ ΟΠΟρΊ πη (“4 ἀδαά-αἸῖνα 5ἰζείοἢ οἵ 
ΔῊ Ἀπαΐομυ ̓" ΤΎΤΓ6]] 1 αἴ. ]οείγ}» Ρ. 175); 
Δηα ΟἸἴσεῖο τῆοοκβ αἱ ἘΡρίουγιβ᾽ σοάβ ἃ5 
“ Ἰ)ΟΠΟΡΎΔΙΏΠΊΟ5᾽ (2,7. 292. 11 50: οἴ. 1113 
ΒοΙλπ ΠΟ] 51 π|}] 6} αἰΘι1Πὶ ---- ΠΠΠ]α ΘΠ {15 
ἀυιηΐακαΐ δχίσεπηϊβ, ποὴ Παθϊία 50]16ο--- 
Ρταθαϊίαπι εἴο., ἀπ ΟΙΠΕΙ ρᾶβϑαρεβ ἴῃ 
ὕδεπει 2 2: εέγεα Ρ. 234). Ῥεγπαρβ Ρ]αίο 
ΤΏΘΔη5 ἴο βιισρεβί (Παΐ ἢΪ5. “"δῖγγ Ὀυγρο- 
τηαβίοιβ, δῈ Μι|τοη ο41}15 {Π6 πὶ, ἡνοι]α 1ῃ 
ΘΟὮ ἃ οαϑ6 Ὀ6 ΟΠ]Υ͂ 45 1ἴ νγοῦβ ΠΊΘΓΘ 5:1 Ποὰ- 
εἰΐε5 ("“Θομαζίθηγιββο᾽, Βεγίγατη δ᾽ 2͵67527. 
}1. Ρ. 46) οἵ τὰ ]εὐ5 ππονίηρ ὈΠΠΑ]Υ ἴο δηὰ 
ἴτο ἴῃ ἃ βοτί οἵ ἀγεαιη]δηθ (οἴ, ὀνειροπο- 
λοῦντα 534 Ο ἀῃὰ 5330 72:.). ἘΕῸΓ ΟΙΠΕΓ 
νίεννβ 5686 Δρρ. ΧΥῚΠΙ. 

25 τῶν μεγίστων. 5258 Β 71. 
27 ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι κτλ. 

ῬΙ]αῖο σοποϊ δα ὈΥ εἰ ρμαϑιζίηρ [Πς πιοϑέ 
σοπβρίσιοιιβ απ ομαγαοίεγίϑίϊο εαΐασγα οὗ 
της ϑοογαῖϊα πιθίῃοα : οἵ. Ογαΐξ. 300 6. 

25 

30 
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, Ἂ “ 

ΧΝ. Διανομὴ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ λοιπόν σοι, τίσιν ταῦτα τὰ 

μαθήματα δώσομεν καὶ τίνα τρόπον. Δῆλον, ἔφη. Μέμνησαι οὖν 
Ἁ “ 2 ΝΝ ““ 3 γ “ 2 Λ “ , 

τὴν προτέραν ἐκλογὴν τῶν ἀρχόντων, οἵους ἐξελέξαμεν; [Πῶς γάρ, 

ς ἢ δ᾽ ὅς, οὔ; Τὰ μὲν ἄλλα τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐκείνας τὰς φύσεις 
» ων ᾿ , 9. ", ἈΝ , Ν Ν οἴου δεῖν ἐκλεκτέας εἶναι" τούς τε γὰρ βεβαιοτάτους καὶ τοὺς 

Ἀ, 

ἀνδρειοτάτους προαιρετέον καὶ κατὰ δύναμιν τοὺς εὐειδεστάτους" 
πρὸς δὲ τούτοις ἕξητητέον ' μὴ μόνον γενναίους τε καὶ βλοσυροὺς Β 

Ἂ, 0 ἰλλ Ν Δ ἊΝ ὃ “- ὃ ᾿, Ὁ φ "Ά ᾿ ἰφ ͵ὔ τὰ ἤθη, ἀλλὰ καὶ ἃ τῆδε τῇ παιδείᾳ τῆς φύσεως πρόσφορα ἑκτέον 
το αὐτοῖς. Ποῖα δὴ διαστέλλει; Δριμύτητα, ὦ μακάριε, ἔφην, δεῖ 

αὐτοῖς πρὸς τὰ μαθήματα ὑπάρχειν καὶ μὴ χαλεπῶς μανθάνειν" 
δ , “ 5 “ Ν ᾽ Ε - ν 

πολὺ γάρ τοι μᾶχλον ἀποδειλιῶσι ψυχαὶ ἐν ἰσχυροῖς μαθήμασιν 
ἊἋ 5 “ 2 ἥ δ Ἂν -“ ς ἱὰ ΨΜ 3 ΕῚ Ἂ 

ἢ ἐν γυμνασίοις" οἰκειότερος γὰρ αὐταῖς ὁ πόνος, ἴδιος, ἀλλ᾽ οὐ 

6. οἴου Π: οἵου Α. 

595 κ- 5868 72 ομῖν γεηιαΐ7η5 ἴο 
αΞῥογέϊογε ἐλέ5 σέμαἶθς ἀγιαἱ 27, 65εγιδέ ἄστυ 
ἐΐεν αγΈ ἰο ὧδ ῥωγεμεα. Ο"7 φτῤτ γετδέ 
2ο5655 γιοΐ ογῖν {16 φιεαϊζέϊες ο7 εἰδαϊακζγιεδ5 
α7ιαἴ “οτέγαρ Φές., ὁπ αἰδο ἐλοδό οὐ 67, γιαΐέ- 
γαὶ φεαϊἠηεαέζονι» τυλτολ οτιγ7 ῥδολε 7, ἐ0147,56 
ο7 ἐγαϊγεγιο᾽ αἰδηιαγιας. 112656 476 γ1οτὺ 6721έ- 
»ηεογαΐεαϊ ὁγ «οεγαΐδς. 

585.Α 2. διανομὴ κτλ. Ηετγνεγάθῃ 
ΠΟΘ] 6 ον ἀπ νναπίοη]υ ἰπβοτίβ σκεπτέα 
αἰζεσ τὸ λοιπόν. 

4 τὴν προτέραν ἐκλογήν. ΠῚ 412 Β ἢ. 
5. ἐκείνας τὰς φύσεις κτλ. “1 ψου]α 

μανε γοῖ ΒΌΡΡοβε {παῖ 1 τηδὶ θῈ ἑλσϑε 
παΐατες ΨΉΙΟΝ ατὸ ἴο Ὀδ 5εϊεβοίβα, Π|. 
“γάοσο παΐαγεβ τηυσβ 6 (ο-θε6-βεἸεοίβα. 
ΚΚορεβίβοῃς (αδ ὑεγῥαϊίες ίαί. Ὁ. 20) 
οομΐθϑϑαθ ΠἰπΊ56 1] ἀΠΑ40]6 ἴο αιοία ΔΗΥ͂ 
Ῥαγα]1615 (ῸΥ {Π6 “ ΡΙεοπαβιη.᾽ 8 τηϊρῃϊ 
σοιηραῖα {μ6 τ5ὲ οἵ δεῖν ἴῃ μνημονικὴν 
αὐτὴν ζητῶμεν δεῖν εἶναι ΝῚ 486 ἢ, ψΠΟΓΘ 
566 ποίε; Ῥαὲΐ (ῃς6 [δοί 15 ἱπαΐ δεῖν 15. ποῖ 
Αἰτορσοίμευ ῥ]θομαβίιο ἴῃ [86 Ῥγδβθηΐ Ρδ8- 
βᾶρθ. ΥΠΠουΐ δεῖν ν6 5Που]4 {γαηβ]αΐα 
ἐ(ἢαὲ [ὁ ὁ ἴπΠοϑὲ παίαγθβ ̓  εἴο. δηᾷ ποῖ 
ΟἸΠ δὲ 1 πιιϑὲ θὲ ἐποβα παίαγεβ᾽ εἰς. ; δῃᾶ 
{Π6Υ6 15 ἃ 5! σῆς θὰ ἀρΡΎθοῖδ 016 αἰ θγθποα 
Ῥεΐνεθη {πε ἔψο. ἈΙσμαγάβ. νου] οχ- 
Ρυηρε δεῖν ΟΥ̓ γαΔα ἀεί, ᾿γὰϊ ἀεί 15 4α6 
ππϑι 4 Ὁ]6 ποθ. ἐκλεκτάς (νῃ]οἢ 1 οπησα 
Ρτοροββάᾶ, ἰαϊκίησ {π6 νου 5. δ5 Ξξξ '᾿ ουρῃϊς 
ἴο αν Ὅεδοθπη βεϊεοίβα ᾽ 15. βαυΆ}}Υ ππ- 
βα ἰϑίδοίουυ, ΠΟΥ 065 θεῖναι, ννΒ 1 ἢ τηϊσῃς 
Ὀ6 βιιρρεβίεα ἴῃ ρίδος οἵ εἶναι, ΟΔΥΓΥ͂ ΘΟἢ- 
νἱοίΐοη. Τῆς ἰαχί 15 ἴῃ τὴν Ἰπάρτηθηΐ 
Βοιηά. 

6 βεβαιοτάτους--- ἀνδρειοτάτους. ΤῊΘ 
σοηίταϑί 15 θεΐγγεθη βίθααβίπα655 ἀπ βρ τ: 

οἷ. ΠῸ 3275 ΑΗ. δῃηὰά Ἱ 503 Ο ψι ἢ ΑΡ- 
Ῥεμαϊχ ΝῚ ἰο Βοοῖὶς νι. εὐειδεστάτους 
ας ποῖ πἰπευΐο θεαπ τηθηι]οΠ64 845 ἃ 
4υα!βοαίϊοῃ οὗ Ῥ]αΐο᾽ 5 γ]6γ5: [ΟΣ ΝῚ 494. 
οαηποΐῖ ὈῈ ἱπίεγργείεα ἴῃ 5.0 ἃ 56Π56. 
ΤῊΘ ψογά 15 πούγανοὺ σαγίδί η]Ὺ ΘΠ] Π6 : 
οἴ. ἀρτιμελεῖς ἴῃ 526 Β. 
5858 8 γενναίους---τὰ ἤθη: “οἵ ΠοΡ]6 

Πα τηδϑου!ηθ οπαγαςοίειβ.᾽ ΟἿ, ΖΑδαρέ. 
1404 μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλο- 
συρᾶς, Νιοοβίταϊ. δγαν. 35 εα. ΚοοΙ νὴ 
τὴν ᾿Αφροδίτην, ὦ ξένη, βλοσυράν γε τὴν 
ψυχὴν ἔχεις, ἀῃα ΑεἸίαη Κα». “Ζεεί. τ2. 
2)ι σεμνὸν ἅμα καὶ βλοσυρὸν ὁρῶσαι (οἵ 
Θραγίδῃ νγοπ]6η). Ι͂Ιη Οἵ. λό... ΧΙΤῚ Ρ. τὸ 
1 πᾶνε ἰπ|64 ἴο 5πὲν παῖ (Π6 οτἱρίηαὶ 
τηθδηΐϊηρ οὗ [Π15 νἱρόσοιιβ ἀηα δχρυεβϑῖνα 
ΜΟΥ͂ 15 “Βδίγυ,, 5πασογ,, “ὈΠΒΓΠΙησ᾽ 
(μβουτι5), οσὰ νυ] ἢ ἴο “νἱγ16 ἡ (Π6 
{τα πϑιτῖοη 15 ἡδίμγαὶ ἐποισῃ. Με 1,. Ὁ. 
Βαιποίξ ἢᾶ5 βϑίποε βιρρ θα τὴς ν ἢ ἂῃ 
1πἰογθϑίϊησ οοηδγιηδίοη ἔτοσα ῬΟΪχ τ᾿ 
136 (οη ἱταρῖο τη85.5) ὁ δὲ οὗλος, ξανθύς, 
ὑπέρογκος. αἱ τρίχες τῷ ὄγκῳ προσπεπή- 
γασιν, ὀφρύες ἀνατέτανται, βλοσυρὸ" τὸ 
εἶδος. ἐ 

ἃ--πρόσφορα : “1Π6 παίιιγα! σπαταο- 
[6 βί]οθ. β(α 0] 6 ΤΟΥ Οὐσ βοπειηθ οἱ δάα- 
σαἰϊοη.᾽ τῆς φύσεως ἀξερεπάβ οη ἅ, ποΐ (45 
ΘΔ Ραῦτη ΒΘ ρΡΡΟ565) οἡ τῇδε τῇ παιδείᾳ. 
ΤΠ [Ο]]οννίηρ' ᾿ἰδὲ οὗ ια!!ποαίϊοηβ 5που]ά 
ῬῈ σοιηραγθα ψνἱἢ ἰπαΐ ἴῃ ΝΙ 485 Α ΠΥ. 
ΤΠ ἀϊβεγθησςα 15 5]1σῃϊ, Ὀπὶ φιλοπονία ἃ5 
ἃ 5Ρθοΐδὶ δἰἰσιθαΐα ἰδ πονν, ἀπά οἡ {δε 
Οἴμοι μαπα βοπῖς οὗ {ΠῈ βεοοῃάδυυ τηΟΥΑ] 
ἀια 1165 ἀεὶ ποῖ ἰπϑιβίθα τ ροη ΠΕΙΘ. 

12 ἀποδειλιῶσι κτλ. (Ι΄. ΥἹ 504 Α- 
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κοινὸς ὧν μετὰ τοῦ σώματος. ᾿Αληθῆ, ἔφη. Καὶ μνήμονα δὴ καὶ 

Ο ἄρρατον καὶ ' πάντῃ φιλόπονον ζητητέον. ἢ τίνι τρόπῳ οἴει τά τε 
-“ - “ 7 

τοῦ σώματος ἐθελήσειν τινὰ διαπονεῖν καὶ τοσαύτην μάθησίν τε 
“-“ } Ἂν, Ἁ , ὔ ἀκα. 

καὶ μελέτην ἐπιτελεῖν; Οὐδένα, ἦ δ᾽ ὅς, ἐὰν μὴ παντάπασι Ὑ ἢ 
“-“ ““ 3 [4 Δ Ὁ 5 Τὰ ἥ 

εὐφυής. Τὸ γοῦν νῦν ἁμάρτημα, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἡ ἀτιμία φιλοσοφίᾳ 
σι ἃ [2 3 δ σϑιφο 

διὰ ταῦτα προσπέπτωκεν, ὃ καὶ πρότερον εἶπον, ὅτι οὐ κατ᾽ ἀξίαν 
-“ ») ᾽ δ , 

αὐτῆς ἅπτονται" οὐ γὰρ νόθους ἔδει ἅπτεσθαι, ἀλλὰ γνησίους. - 
“-“ » Ν ες" Ν 

Ὁ Πῶς; ἔφη. Πρῶτον μέν, εἶπον, φιλοπονίᾳ ' οὐ χωλὸν δεῖ εἶναι τὸν 
« , Ἀ Χ ς ὔ , Ν δ᾽ « ,ὔ " Ξ », δὲ 

ἁψόμενον, τὰ μὲν ἡμίσεα φιλόπονον, τὰ δ᾽ ἡμίσεα ἄπονον" ἔστι δὲ 
“- Ἑ “Φ ΝΝ Ν 

τοῦτο, ὅταν τις φιλογυμναστὴς μὲν καὶ φιλόθηρος ἢ καὶ πάντα τῶ 
“- ᾿ , ἊΝ 7 Ν 

διὰ τοῦ σώματος φιλοπονῇ, φιλομαθὴς δὲ μή, μηδὲ φιλήκοος μηδὲ 
[ο Ὁ ε 

ξητητικός, ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις μισοπονῇ" χωλὸς δὲ καὶ ὁ τάἀναν- 

τία τούτου μεταβεβληκὼς τὴν φιλοπονίαν. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, 

λέγεις. Οὐκοῦν καὶ πρὸς ἀλήθειαν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ταὐτὸν τοῦτο 

Ἐ ἀνάπηρον ψυχὴν θήσομεν, ' ἣ ἂν τὸ μὲν ἑκούσιον ψεῦδος μισῇ καὶ 
[ἢ “ 3 3 τε Ξ, ξ “ Ν 

χαλεπῶς φέρῃ αὐτή τε καὶ ἑτέρων ψευδομένων ὑπεραγανακτῇ, τὸ 

25 

δ᾽ 2 ΄ὔ δεν 7 1) ,ὔ, γι ς , 

ἀκούσιον εὐκόλως προσδέχηται καὶ ἀμαθαίνουσά που ἁλισκομένη 30 
Ἁ 3 “ 5, 5 ᾽ “ “ , [4 2 Ε} “ ΄ 

μὴ ἀγανακτῇ, ἀλλ, δὐχερὼῶς ὥσπερ θηρίον ὕειον ἐν ἀμαθίᾳ μολύνη- 

Παντάϊπασι μὲν οὖν, ἔφη. Καὶ πρὸς σωφροσύνην, ἦν δ᾽ 
5 , Ν ΕΣ Ἄ Ν , Ν ,ὔ Ν “- ΕΣ - 

ἐγώ, καὶ ἀνδρείαν καὶ μεγαλοπρέπειαν καὶ πάντα τῶ τῆς ἀρετῆς 

28, 29. μισῇ---φέρῃ ΑΞ:Π: μισεῖ---φέρει ΑἾ. 

15. ἄρρατον. Τῆς ννοτά ἄρρατος, ὙΠΟ ἢ 
Οσοιγϑσαίη ἴῃ Ογαΐ. 407 Ὁ, 15 Δρρδγεηίυ, 
Π|Ὲ βλοσυρός, απ ἜΕχργδϑϑῖνα να] ραυῖϑιη αἱ 
)ονγο αγγεῤίμεγε. ὙΠΟΥΘ 15. σοηβι θυ} ]α 
ναυϊοῖυ μούα ἴῃ [Π6 ᾿Πίθυϊου Μ55, Βαϊ {Π6 
δυνϊάθποθ οἵ {π6 ϑομο]ϊαθί Ρ]ασθθ [{Π6 
τοδάϊησ Ῥεγοηά ἄοιθι. ἄρρατος 15 εχ- 
ΡΙαϊηπθεά ὈΥ Τίμα (5. ν.) δ5 ἰσχυρός, 
στερεός, απὰ ΙΓ [Π15 Θχρ]απαίίοη (Πς 
ΘοΒοΙασὲ ἀῃμᾶᾷ [χὶσορυαρηθβ ἄρτθα. 
Θόοπια οἵ (ῃς ἀποϊθηίβ ἀθυϊνεα {πῸ ννοτὰ 
ἔἴτοιη δὴ οὔβοϊεῖξβδ. νεῖ ῥάω -Ξ ῥαίω. 
ΘΟ ΘΙ ΟΥ̓ Ταπλα 5. {Ππαΐ {Π6 α πιιβὶ 6 
Ἰοῆρ “οἱ νειιπὴ εϑὶ αποᾶ βοπο]ασίθβ 
Ψιοϊουίαπιια δὰ 71. ΧΙΠΠῚ 56. ἰγδάϊῖ, ῥΥῸ 
ἄῤῥηκτον αἷϊος Ἰερίββε ἄῤῥατον.᾽ 566 
Βίερμδηυ5- Ηαβα 7265. 5. ν. 

5685 σ 17 οὐδένα: “1 ({Π΄|η]ς πὸ ΟΠ6 
111. ΨΜαῃ Ρυϊηςίογου 5 οὐδενί, αἃ5. 514]]- 
Ῥαιπὰ ΟΌΒΘυν 65, 15 ὉΠ ΠΘΟθββαῦυ. [}ἢ νυ ΓΙ ΓΓ[6 ἢ 
ἀϊαϊορσιθ, ἂἃ5. ἴῃ δοῖπαὶ σοηνουβαίίοη, ἴΠ6 
ΔΏΒΥΨΕΥ ἄἀοα5 ποῖ αἸνναγϑ δοοοιηϊηοάαίο [56] 
ἴο (ῃς οχαοί ἔοσια οἵ [Π6 πυδβίίοη : οἷον 
465 Ε ».. 

10 πρότερον κτλ. ΤΠ τοίδθγθιισα ἴῃ 
πρότερον ἴ5 ἴο Ι 405 0--«οὔὐ ΔΑ. ἴῃ οὐ 

ἃ. Ῥ. 

κατ᾽ ἀξίαν αὐτῆς ἅπτονται ΤΟ ΤΩΤΆΪ]ΕΥ 5665 
Δ Δ]]πϑοη ἴο Απεβίμεπαβ (γέ. Ῥ. 
34), Ῥαΐ 566 Οἢ 5335 Ὁ, Ε. 

5355 Ὁ 22 ἄπονον: ποὶ μισόπονον, 
ΔΙΓΠΟυΡ μισοπονῇ ἀρΡθαῦβ θεῖον. Ρ]αΐο 
Ἰονθβ ναυϊθίυ δἃ5. Ὑ}Ὲ}} ἂἃ5. Ὁππ|ξουτηϊίγ, δηά 
Ἡγννεγάθη 5μου]α ποῖ πᾶνε ργοροβϑά ἴο 
γυτα μισόπονον. 

23. φιλόθηρος. ΤΟ πητλ] ον {Π|π}κ5 Ῥ]αΐο 
ῬΕΙ͂ Πα Ρ5 τηθδῃ5 ΧΟΠΟΡΠοη, Μη Ἰονθά {Πς 
σἤαβα; Ὀπὲ ἴἴ 15 ἈΠ] ΚΟΙγ {Ππαὶ ἀἢΥ ΡΘΥΒΟ Δ] 
γϑίθγυθηοα ἰ5 ἰπιεπαθα οἰμου Ποῖα Οὐ ἱπ 
5235 5. 866 αἷθ0 οὔ 535 Ε. 

25 ὁὃ-- φιλοπονίαν : “ὙΠοΒ6 ἴον οἵ 
νους μα5 ἴα κα (Π6 ορροβίίε αἰϊγθοιίοη. 
5858 20 αὐτή τε καὶ κτὰ. 866 Οἢ 

αὐτός τε καὶ---παρακάλει τ᾿ 427 Ὁ. 
τὸ δ᾽ ἀκούσιον. 86:6 11 382 Α---Ο, 
21. θηρίον ὕειον. ΤΟ ιϊτηΠ]6Γ ἀραΐῃ 

Τοοορσ ἶδο5 {Π6 ὈΠΠΑΡΡΥ ΑἸΕΒΊ θη 65, Γα- 
τηθπ θοτίηρσ, πὸ ἄουθι, (μς " οἷν οὗ ΡΙρ5.᾽ 
966 ὨΟΥΕΘΥ ΟἹ 11 372 Ὁ. 
586 α 212. μεγαλοπρέπειαν : “ΠΙρἢ- 

γηϊηἀθάηρθββ, ποῖ (α5. Τονεῖῖ) "ππαρπιῇ- 
σρηο6.᾽ 866 ὙἹ 486 Α ». 

ΙΟ 
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μέρη οὐχ ἥκιστα δεῖ φυλάττειν τὸν νόθον τε καὶ τὸν γνήσιον. 

ὅταν γάρ τις μὴ ἐπίστηται τὰ τοιαῦτα σκοπεῖν καὶ ἰδιώτης καὶ 
΄ ,ὕ .» ἊΝ , ΄ Ν «“ Ὰ 

5 πόλις, λανθάνουσι χωλοῖς τε καὶ νόθοις χρώμενοι πρὸς ὃ τι ἂν 
Γφ , 

τύχωσι τούτων, οἱ μὲν φίλοις, οἱ δὲ ἄρχουσι. Καὶ μάλα, ἔφη, 
-» 3 , Ν “ 

οὕτως ἔχει. Ἡμῖν δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάντα τὰ τοιαῦτα διευλαβητέον, 
- » ,ὔ 

Ι ὡς ἐὰν μὲν ἀρτιμελεῖς τε καὶ ἀρτίφρονας ἐπὶ τοσαύτην μάθησιν μὲν ἀρτιμ 
ὔ ΄ , » - 

καὶ τοσαύτην ἄσκησιν κομίσαντες παιδεύωμεν, ἥ τε δίκη ἡμῖν οὐ 
΄ » 

το μέμψεται αὐτή, τήν τε πόλιν καὶ πολιτείαν σώσομεν, ἀλλοίους δὲ 
ἴ ΄ 

ἄγοντες ἐπὶ ταῦτα τἀναντία πάντα καὶ πράξομεν καὶ φιλοσοφίας 

ἔτι πλείω γέλωτα καταντλήσομεν. Αἰσχρὸν μέντ᾽ ἂν εἴη, ἢ δ᾽ ὅς. 
᾿ Ἔ, 5. ΝΣ 25 - , , 

Πάνυ μὲν οὖν, εἶπον" γελοῖον δ᾽ ἔγωγε καὶ ἐν τῷ παρόντι ἔοικα 

παθεῖν. Τὸ ποῖον; ἔφη. ᾿Επελαθόμην, ἣν" δ᾽ ἐγώ, 
Ψ 3 "2 

ὅτι ἐπαίζομεν, 

5. δεν ἌΡΠΠ: δὴ ΑΙ: 

4 τὰ τοιαῦτα (“ἀας5 ἄαΖι ρομοτιρα 
ΘΟ ποῖ θυ) 15. ααϊα σϑηθγαὶ, δ η4 ΠἸΘΔἢ5 
πον 50-η-50 15 ἴῃ γεβρϑοῖ οὗ {Π6 νἱγίπιο5 
Ἰπδὲ επυπιεγαίθα : οἵ. ΠῚ 549 Ὁ. ὙΠ 
Οχίογα εἀϊίουβ ΜΥΟΩΡῚΥ ππάεγβϑίαπα τὰ 
τοιαῦτα 85 τὰ τῆς ἀρετῆς μέρη. 

5. λανθάνουσι κτλ.: “πε πποοη- 
ΒΟΪΟΙΙΒΙΥ τ156 ΟΥΡΡΙ65 ἀηα Ῥαβίαγαβ [ου ΔΗΥ͂ 
οὗ Πε56 βευνίοθϑ {Παὶ ΠΆΡΡει, 85 [τθηα 5 
ἰπ [πε οπθ οδϑθ, δῃᾷ ἴῃ {Π6 οἱ ποὺ σγα]6γ5.᾽ 
ΘΟΠΠΘΙάοΥ Ὁχρ αῖηβ τούτων ἃ5. “"ΠΟΥΙΠῚ 
ποροίϊοσιιη, μος δϑί, δ] πα πὶ εχ ἢΪ5, 
486 ἀϊοΐαα βιηΐ, νἱ για 1015 τα αἰ γθη 1 π1ὴ.᾽ἢ 
ΤῊΙ5 15 ῬΕΙ͂ Παρ5 βαΐεσ {πη ἴο ππαευβίαηα 
1 τπευοὶν οἵ {πε βϑύνιοθϑ τεηάθγεα ὈΥ 
[τ η5 πα τα]θῖθ. [ἢ ΕἰΓΠΘΥ οαβα οἵ. [ῸΓ 
τούτων ΠῚ 5436 2. |. δηα (. δΒανα 
ΤΡΉΕγ ποίεα {παᾶΐ “1Π6 δι ]εοὶ οἵ τύχωσι 
15 1ῃ6 βαπια 1 {Παὶ οὗ λανθάνουσι ": Ὀπὶ 
[ΠΘΥῪ δια τηϊβία θη ἴῃ γϑίουυηρ τούτων ἴο 
τὰ τῆς ἀρετῆς μέρη, αι! ἴῃ σοπηροίϊησ 
πρός ΜΙ χωλοῖς τε καὶ νόθοις. [Ι{ 15 
οοτίαϊη {Ππαΐ χρώμενοι 15. ππαεογβίοοα ψ] ἢ 
τύχωσι, «πὰ, 1 50, πρός σα ὈΘ]οηρσ ΟὨΪΥ͂ 
ἰο χρώμενοι. 9. ἀηᾷ Ν.. αἴ σοῃϑβί βίη] 
ψτοηρ ἴῃ {Π6 {τα ϑ]ατοη οἵ {Π15 βοιηθυνῃας 
Ρευριοχίηρ Π{{16 οἰαιιβθ. 

5886 58. 8 ἀρτιμελεῖς κτλ. ΕὸῸτ ἀρτι- 
μελεῖς οἵ. 5535 Α. ἄσκησιν 15 οὗ σοιγ58 {Π6 
2 γείεα! ἀἰβοὶρ]1π6 : ποίθ {Π6 ΟΠ] βηλ115. 

9 ἥ τε δίκη κτλ. Οἷ ΝΙ 4874 ψΠΘΙΘ 
οὐδ᾽ ὧν ὁ Μῶμος, ἔφη, τό γε τοιοῦτον 
μέμψαιτο 5ἸγΔ1}]ΑΥΥ σοπο 65. [Π6 Θαυ] ο 
Θπαπιθγαίίοη οὐ ατ4}}{165 ΠΘΟΘσϑαυΥ ἴο {Π6 
ῬΒΙΟΞορΐο σα] ου. 

11 καὶ πράξομεν. καί (ΠΙΟἢ 50Π1Ὲ 
Ἰηΐδυῖου Μ55. ΟἹ) 15. ΚῬά. 110 ᾿Ἰπβο] θη ἴτι5 
Ῥοβίίπη], 564 ᾿ΐα τι τἀναντία πάντα ῬΑΥιϊηῚ 
δα οἰνίται15. σοπα Ἰοποα---ραυίϊπη δα ορὶ- 

ΠΪΟπθτὴ ΠΟΙ πη} δία αχ β Δ ΟΠ Θ Τα 
- ῬΗΠοϑορΐαθ, αᾶπὶ 5641 ΘΥΤΌΟΥΘΤΩ ἰβίπι πη 
οροιίθαϊ, βρβοίαστε εἱ μμίήγα)εφιε. ΟΟὨΠίτα, 
παῖ ἀϊοίπαμη ορίδη ἀπ πηατι6 5᾽ζ, σαβιιγατα 
6556 βρη ῇοοὶ᾽" (Ομ παι ει). 

13 γελοῖον ίαϊκεβ Ὁρ γέλωτα [5 
Ῥείοσθ, πεποα καί. ΜΥ εχίγειηβ προθυ- 
μία, 5ϑαὰγ78 ϑοογαίββ ἴῃ εἴδξοϊ, ννὰβ Πιίβά ἰοὸ 
Ῥιόνοῖκα ἃ 512116 (οἴ. ΝῚ βού }). 

ἐν τῷ παρόντι. ΤΠΕ ταίθγεποθ 15 ἴο 
535 ἅἃπΠά Υ] 405 6--4“οὅ Α. Αἶἤεγ παρ- 
όντι Βυτηεί δα (5 - τι), Π6ΘΑ]655]Υ : 568 
ΟἿ ΠῚ 388 ἢ. 

5986 Β--5858 5 41ὲ, αῤοϊορίς- 
ἦγ 707 ϊδ ἐχεύσοῖυθ σεαί 772 «ἰεγεγιεα οἷ 
“Ῥλϊοσοῤάν, «οεγαίες ἰαγε αὐτοῦ ἀξ ογαἶο 
γ1:α71ς5. [776 ηιτιδέ σοίεεί οτέγ' ῥιεῤ1λ5 τυ 116 
ἦλεν αγ γολέγι, αγιεἰ μὲ δεγογε ἔλεε ὅ7ὲ 
ἐλεῖγ ὀογλοοα αὐ λὲ 2γοῤαεαίφηεζε οἰγευζον, 
Ζα ξίγερ' εαγ6 ἐο ατοϊεῖ κοι ιεἰδογ, «12 ἐλ 
547,26 {ϊγιὸ ἐλεγ τοῖδέ ὧδέ ὀγοτερ.έ ογὲ 1λε οί 
7 ὀαΐτ απιαἱ γεσοίϑς ἐλ427 δαήϊ5η21 ογ 3176. 
γογι δἰρ έδεγε {0 ἐπυεφγείγψ, 9771 511 Ἔχο7.- 
εἴἶξες εἰαΐγι ἐλεῖ7 τεγιεἰϊοϊαίφα αἰδογιίΐοη. (2 
ἐευεγιέν, ἑλοσό τοῖο ἄαυε 2γοσθαῖ ἐλοληδεῖσες 
ἐλε ὁεδέ τοὴῖ δγι167 0722 ἃ σγοίεηιαΐίίς κο7)1- 
2αγαΐένο είμαν 97 ηεαίλθηιαΐϊεδ θέε.,) ἐα δ ϊγ᾽ 
2611 γέ47.. 

586 σ 14 ἐπαίζομεν. Τα ςογαίττα 15 
ποί 1Π|{6, ας “πΠΟΡ]ς Ρῥ]αγ᾽---παγκάλην--- 
παιδιὰν---τοῦ ἐν λόγοις δυναμένου παίζειν 
(λαεάγ. α͵ό π. ΟἿ. αἰβο Χ 500 Α 22.). 5668 
ΗΠ γ26] αἷϑῦ' Ζ)ίαϊορ 1 Ῥ. 1τ8ο, γγῇδτα {ἢ 15 
{ποτουρηὶν Ρ]αΐοηϊο νίθνγ 15. δα Ἰγ Ὀ]Υ 
δχροιυηάθα. ἍὙΠδγα 15. ἃ ἰοι ἢ οἵ ραῖποβ 
ἴῃ Ρ]αιοβ δρρι!οαϊίίου οἵ 1 το ῃὶβ. οὐνῆ 
ἀϊαϊοριιθβ, γθοα] ]]ηρ᾽ ἴο ΤῊΥ ταϊπηα, 1 ποῦν 
ποῖ δχϑοῖϊν ννῆγ, {πΠ6 βαγίηρ οἵ [βϑϑδσ 
Νενίοη αροιὶ σαι πουϊηρ ΡΕΌΌ]65. ὈΥ {ΠῸ 

Β 

σ 
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καὶ μᾶλλον ἐντεινάμενος εἶπον. λέγων γὰρ ἅμα ἔβλεψα πρὸς 
φιλοσοφίαν καὶ ἰδὼν προπεπηλακισμένην ἀναξίως ἀγανακτήσας 
μοι δοκῶ καὶ ὥσπερ θυμωθεὶς τοῖς αἰτίοις σπουδαιότερον εἰπεῖν ἃ 

᾿Αλλ᾽ ὡς 
τόδε δὲ μὴ ἐπιλανθανώμεθα, ὅτι ἐν μὲν τῇ 

3 » ΑΝ, ἈΝ 7») » » “ 3) 5 ΑἿΣ. “ 

εἶπον. Οὐ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὔκουν ὥς γ ἐμοὶ ἀκροατῇ. 

ἐμοί, ἣν δ᾽ ἐγώ, ῥήτορι. 
“ ΕΣ α ΄ὔ 5 , 2 Ν ΝᾺ ᾽ Σ ΄ 

προτέρᾳ ἐκλογῇ πρεσβύτας ἐξελέγομεν, ἐν δὲ ταύτῃ οὐκ ἐγχωρήσει" 

Σόλωνι ! γὰρ οὐ πειστέον, ὧς γηράσκων τις πολλὰ δυνατὸς μανθά- 
2 5.ὃ΄ΧἪ΄ᾳὋᾺ7 Ἃ , ,ὔ Ἂ Ἃ: ς ΄ Ν Ὁ ἢ 

νειν, ἀλλ᾽ ἧττον ἢ τρέχειν" νέων δὲ πάντες οἱ μεγάλοι καὶ οἱ πολλοὶ 
3 ͵΄ " 

Ανάγκη, ἐφη. 

ΧΥῚΙ. Τὰ μὲν τοίνυν λογισμῶν τε καὶ γεωμετριῶν καὶ πάσης 

, 
πόνοι. 

- “ “Ὃ Ὁ - » “- 

τῆς προπαιδείας, ἣν τῆς διαλεκτικῆς δεῖ προπαιδευθῆναι, παισὶν 

οὖσι χρὴ προβάλλειν, οὐχ ὡς ἐπάναγκες μαθεῖν τὸ σχῆμα τῆς 

διδαχῆς ποιουμένους. Τί δή; Ὅτι, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐδὲν μάθημα ' μετὰ 

δουλείας τὸν ἐλεύθερον χρὴ μανθάνειν. οἱ μὲν γὰρ τοῦ σώματος 

πόνοι βίᾳ πονούμενοι χεῖρον οὐδὲν τὸ σῶμα ἀπεργάζονται, ψυχῇ 
᾿ ν » ᾽ν » Α 2 [ο , ἈΝ ͵ 7ὔ 

δὲ βίαιον οὐδὲν ἔμμονον μάθημα. ᾿Αληθῆ, ἔφη. Μὴ τοίνυν βίᾳ, 

εἶπον, ὦ ἄριστε, τοὺς παῖδας ἐν τοῖς μαθήμασιν, ἀλλὰ παίϊξοντας 

τρέφε, ἵνα καὶ μᾶλλον οἷός τ᾽ ἧς καθορᾶν ἐφ᾽ ὃ ἕκαστος πέφυκεν. 

21. 

5Πο16, ἃ5 γ}06}} δ5 ΠΗ οσδο 5 αἰὼν παῖς 
ἐστι παίζων πεσσεύων (77. 70 Βγνναίε!). 

15. μᾶλλον ἐντεινάμενος. Ρ]αίο᾽5 ἀρο- 
ἸΟΘῪ 15 ὈΥ πο τηθδῃβ ἱπθπθα ἴο ἄρρεᾶβε 
(ης6 “Ῥα]ά {Π|{|6 εἰηκοσ᾽ (Ἱ 405 Ε) ἀπά Πῖ5 
ΟΥΟν ; [οΓ Πα 5{1}] ΠΟ] ας. {Π61Π0 γὙΘΒΡΟΏ51016 
ἴου 1ῃ6 ᾿ἰπβι]ῖ5 Ἰενε]]εα αἱ ΡΒ] ΟϑορἢΥ (τοῖς 
αἰτίοι5). ἘΠΘ 15 τηθγεὶν ἀροϊορ ϑίηρ, ποῖ 
αὐΠποὰΐῖ ἃ οΠαγδοίουιδίϊς του Οἱ ἸΓΟΠΥ͂, 
οῦ δὴ οἴδξηος ἀραϊηϑί [6 σαποηβ οἵ ΠΠΓΘγαΥῪ 
ταϑῖ6. Οπε οἵἱρῆξ ποῖ ἴο ἴπτῃ “Ῥ]αγ᾽ ἰῃΐο 
ξαγπαβϑί, δηᾶ, 5 Γοηρσίηι5. γπιαυς5, κἀν 
βακχεύμασι νήφειν ἀναγκαῖον (περὶ ὕψους 
τὸ 1)» 

20 πρεσβύτας ἐξελέγομεν. 1Π 412 6. 
Τί 15 ααϊία οἰθαὺ {παΐ {πΠ6 προτέρα ἐκλογή 
15. ποῖ ϑιρριθηιοηίθα θαΐ σι ροιβεάθα ὈΥ 
(6 Ῥγονίβίομβ πον ἰαϊὰ ἄονγῃ. Οἱ. ΠῚ 

543 Ὁ 22. 
5856 "Ὁ 21 γηράσκων κτλ. γηράσκω 

δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος ϑοΊΙοη 2). 18 
Βεῦρῖς, Τα Ἰίπα 15 αιποιεα ἴῃ [47 γας2.] 
1.33 Ο ἀπᾷ δἰ] 6 ἴο ἀραίΐη ἴῃ Ζαςλ. 188 Β, 
180 Α. 

22 ἧττον. ἔτι ἧττον, ννΐο] ΠΙΘτνγοΥ- 
ἄδθη ΡῬιόροβθβ, ἴθ. πὸ ἱπηρτονθιηθηῖ, αὶ 
ταῖθου (Π6 τονοῖβα, Ῥ]αΐο τηαν 6 αἰ πα ϊηρ 
ἴο δοῖὴθ Ῥγόνουθῖα] βαγίηνσ, ἃ5 Π, απ Ν, 
ἌΡΡΘΑΥ το θεϊίενα, ἰγαηβ]αιηρ (Ππ185 : “δ ἢ 

πειστέον ΑἸΞ Ζ: πιστέον ΑἸΠ. 

οἱ τηαῃ οαἢ 5ΟΟΠΘΥ τη Πα ἸΘατη.᾽ 
νέων -δὲ κτλ, (ΙΓ. Εὐτ. 2. 7... 122 

μόχθος γὰρ οὐδεὶς τοῖς νέοις σκῆψιν φέρει 
δῃα Ζ7Ζ εαοί. 146 Β, ϑγ7ηε. 175 Ε- 

25 παισὶν οὖσι κτὰ. ΤΠ5 ΡΥΘΙΙμλϊ- 
ΠΑΥΥ͂ ΒΌΥΝΘΥ 15. ΟΙΘΑΥ͂Ύ πηθαηΐ ἴο ἴαϊκα ΡΙδοα 
ἴῃ ἴπ6 γεᾶτβ ἀυτίηρ νυ ΒΙο ἢ “Μαβίο᾽ ἀπά 
Ογταμαβίϊς ἀγα ΟΠΙΘΗΥ οὐ ἱναϊοα. 566 
ΝΘ. ς ῃῖρ “ει. αγιαὶ Δ᾽ 7,2. 11 Ὁ. 200. 

26 οὐχ ὡς ἐπάναγκες κτὰ. δε πχιδὶ 
ῬθαΥ ἰπ τηϊηα {πγουσηοπέ (Π6 ΠΟ]ς οἵ 
{Π15 δα] θοῖ (παὶ Ῥ]αΐο 15 1θρ]5] αἰϊηρ [Ὁ ἃ 
56 ]βοῖ οἴαϑϑ νΠο παίαγα!]ν ον Ἰαθοι αηᾶ 
(τὰ. ὙΠΕΥ αἱοπθ ἂρ παίαγθ᾽ 5 {ΓΘ 6 ἢ 
Πα πλδί θ6 ἰτραίθα 45. ϑιο ἴῃ {Πεῖτν 
εὐἀποαίίοη, αὶ (ἢ6 ΟΠ ]5οῦν τηθποὰ 
ΤΑΥ͂ 6 προρϑβατυ, Ρ]αΐο νοι] αν, ἴῃ 
ΟΥ̓οσ ἴο δαποαίθ οἴπουθ, 50 ἴαυ ἂ5 οἵ Πθὺ5 
οαη ΡῈ δἀμποαϊεα «αἱ 411, ΔΝ Ί {π6 ροηθγαὶ 
56η56 οἵ, }λαειγ. 240 Ο ἀπὰ ΤἬρορτι. 472 
πᾶν γὰρ ἀναγκαῖον χρῆμ᾽ ἀνιηρὸν ἔφυ. 

5956Ε 231 παίζοντας : ψ 1 ἃ ΡΙΑΥ οα 
παῖδας: οἵ. ἰηΐτα Ν1Π 545. Ε ἀπά ἀτεχνῶς 
παισὶν ---μετὰ παιδιᾶς ---μανθάνειν ἴῃ 
}ατυς ϑι9 Β, ἃ Ραββδᾶρα ἴῃ ψΠΙΟΣ ἰπς 
ΘΘΠΟΙΑΙ ἰᾶθα ἰ5 {πα ραν 5μου]α ΡῈ βίθαάν, 
ὙΠοΥθα5. Ποῖα ἴΐ ἰ5 (μαΐ βίαν 5μου]α θα 
ΡΙαγ. 

10. -.5 

15 

20 
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ἃ ΄ ἙΝ “- Ἔχει ὃ λέγεις, ἔφη, λόγον. Οὐκοῦν μνημονεύεις, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι καὶ 
, - “Ὁ - 

εἰς τὸν πόλεμον ἔφαμεν τοὺς παῖδας εἶναι ἀκτέον ἐπὶ τῶν ἵππων 
5 θεωρούς, καὶ ἐάν που ἀσφαλὲς ἢ, προσακτέον ἐγγὺς καὶ γευστέον 

Ν [ο᾽ 

αἵματος, ὥσπερ τοὺς σκύλακας; Μέμνημαι, ἔφη. ᾿ἂν πᾶσι δὴ 
Ψ [πὰ δ᾽ 5 ,ὔ “ , Ν θ ́, Ν , ἃ Ἃ 

τούτοις, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῖς τε πόνοις καὶ μαθήμασι καὶ φόβοις ὃς ἂν 
» 

ἐντρεχέστατος ἀεὶ φαίνηται, εἰς ἀριθμόν τινα ἐγκριτέον. ' ᾿Εὺν τίνι, 
Ἂ ΟἿΝ ΠΕῊΝΣ ἭὝ ΠΣ Ων " ΠΤΞΕΙΣ τ ᾽ , ἤ θί 
ἔφη, ἡλικίᾳ; νίκα, ἦν δ᾽ ἐγώ, τῶν ἀναγκαίων γυμνασίων μεθίεν- 

“ ε ᾽ ΄ 
οὗτος γὰρ ὁ χρόνος, ἐάν τε δύο ἐάν τε τρία ἔτη γίγνηται, 

3 ἊΝ ͵ 5 - ἣν ΝΥ -ἃ ΄ ν᾽ ἀδύνατός τι ἄλλο πρᾶξαι" κόποι γὰρ καὶ ὕπνοι μαθήμασι πολέμιοι" 

καὶ ἅμα μία καὶ αὕτη τῶν βασάνων οὐκ ἐλαχίστη, τίς ἕκαστος ἐν 
. - [ο Ἂ τοῖς γυμνασίοις φανεῖται. ἸΠῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. 

τὸν χρόνον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐκ τῶν εἰκοσιετῶν οἱ προκριθέντες τιμάς τε 
΄ [οἷ 5 " ᾿ Ψ, Ι ὃ ΄, Χ Σ - 

15 μείζους τῶν ἄλλων οἴσονται, τά τε ' χύδην μαθήματα παισὶν ἐν τῇ 
παιδείᾳ γενόμενα τούτοις συνακτέον εἰς σύνοψιν οἰκειότητος ἀλλή- 

Ιο Ται. 

Μετὰ δὴ τοῦτον 

λων τῶν μαθημάτων καὶ τῆς τοῦ ὄντος φύσεως. 
ἡ τοιαύτη μάθησις βέβαιος ἐν οἷς ἂν ἐγγένηται. 

ἃ. δ᾽ ΔΠΙ Δ 
εἴκοσι ἐτῶν ΑΠ᾿: εἴκοσιν ἐτῶν ΚΙ Ζ. 
παιδία νε] παιδίᾳ ΠΠ ψ. 

Μόνη γοῦν, εἶπεν, 

Καὶ μεγίστη γε, 

14. εἰκοσιετῶν ΘΟ ποίου βθοιηάιπμη εἴκοσιετῶν (7) Ψιηά. Ἐὶ. ς 
τ6. παιδείᾳ ΞΙ : παιδειᾷ (51) Α1: παιδιᾷ οοτγ. ΑΞ: 

597.Α 4. ἔφαμεν. ν 467 ς--Ἔ. 
8 ἐντρεχέστατος : “πιοδί 80116 ἴῃ 

(““ἀεγ τὐμυσδίθ ̓᾿ ΒΟ μηθΙ 46). ὍὙπα ψοτά 
15 ΓᾺγθ, 8η4 ΔΡΡδΥΈΠ ΠΥ ποῖ εἰβανῆετα 
[ουπα ἴῃ το 5. οὐ (Π6 Ῥεβί ρετιοά. Τί 
ΟΟΟΥΤ5 ἴῃ ΤΟΠΡΊΠι5 περὶ ὕψους 44. 1 δριμεῖαί 
τε καὶ ἐντρεχεῖς (φύσεις) ἀῃ Ματο. Αὐτ. 
ὙΙ 14: οἵ. 14. ντ1 66 (ἐντρεχέστερον) ἀπ 
Ι 8 (ἐντρέχεια). ἘῸΥ «ἃ Κἰπάτεοα τ56 οἵ 
της νεῖ ἐντρέχειν 58ε86 Ήοτη. 71. 19. 385 
εἰ οἵ ἐφαρμόσσειε (5... ἔντεα) καὶ ἐντρέχοι 
ἀγλαὰ γυῖα. 

6897 Β το οὗτος--ὁ χρόνος κτλ. 
ΤΠῆδ σΟΠΊΡΟΪ]ΒΟΥΥ ΠΑΙ͂ ΟΥ̓ ΤῊἸ]Π Πα 56 1- 
γῖος οἵ Αἰμπθηΐδη γουῦίῃ ἀπτῖηρ {πεῖν εἰρῃ- 
ἰδθηῖῃ ἀπᾶ πἰποίθθης ἢ γθαΥβ 15 ῬΡΤΟΡΔΌΪΥ 
ἴῃ ῬΙ]αίο᾽β τηϊπα : 566 αἸΠΡεγξ ΟΖ. (γιέ. 
“1πί. Ἐ.. ΤΟ ΡῬΡ. 311-313. 

14 προκριθέντες. 566 Οἡ 537 Ὁ. 
587 Ο τῷ ἐν τῇ παιδείᾳ. Τ1ι 15 αἸ{ἢ- 

οὐ] ἰο ἄδοϊᾷς οί Ποσ ΡῬ]αίο ἴῃ (Π]5 ἴη- 
βίαῃος τοί παιδιᾷ, παιδίᾳ οΥ παιδείᾳ. 
παιδιᾷ 15 ΞΒιρροτίεα ὈΥ [Ὦγα8 ᾿Πίθυου Μ85 
85 ΜΕ] δ5 ὈγῪ Δ" δῃᾶ (Πς οἱάεδὶ μ8 οἵ 
ΤΠΕεοΟ (ςε6 ἩΠΠΟΥ 5 δα! Ρ. 3), δπᾶ 
παίζοντας τρέφε ἴῃ 5506 Ἐ 5661ὴ5 δἱ ἤγϑβὶ 
βρῆς ἴο ἕανοιιν ἴ{. Ῥυΐ ἐν τῇ παιδιᾷ 15 
ἀΙετθηΐ ἔτοπὴ ἐν παιδιᾶς μέρει, ἀπιᾷ οἰρῆϊ 

᾽ 

ἴο τηθδῃ “Ϊὴ {Π6}Γ ὈΙαν᾽; ψΠογεαβ 536 Εὶ 
ἄοεϑ5 ποΐ ἀἸβιϊ σι 5ῃ θαίνγαθῃ “βιθαγ᾽ δηᾶ 
“ῬΙαγ᾽ (5ε6 ποίβ δα 1ος.). παιδίᾳ “Ῥογ- 
Πποοά᾿ Πᾶ5 450 508 Μ8 βιρροτί, δπᾶ {Π6 
δχἰβίθπος οὗ [ῃ8 ψοιά ἴῃ Οτεαῖκκ 5 {ΠΥ 
Ῥτονεά ὈΥ ϑομποιου ἴῃ Πἰ5 εἰαρογαΐίβ 
ποίθ. Βιεῖί ἐν τῇ παιδίᾳ νγοι]ὰ Ὀδ βιιροῖ- 
Πποιι5 αἴϊευ παισίν, ἀηᾷ οὐ {Π6 ΨΠΟΪῈ 1 
ΠΟΥ Ρτείεσ (Π6 {τ τ οΠ4] το ατηρ παιδείᾳ, 
ΨΥ ΠΙΟΙ ἀρΡΡβαῖβ ἴο Β6 ἴῃ ἃ πη] ΟἹ οὗ Μ85. 

τι6 τούτοις συνακτέον κτλ. τούτοις 
(Ξς. τοῖς προκριθεῖσι) σοε5 1 συνακτέον. 
Τῆς ρῥτοραθάθιυίς βίο ΠΟ Ῥερίη ἴο 
Ῥὲ ρυχϑβιιθα πο Ἰοῆρεὺ χύδην, Ὀκτπΐ 5γϑίθιηδ- 
{οα}}Υ ἀπα σοΙμρΑγα νΕΙγ, 50 ἃ5 ἴο γανϑδὶ] 
τ1ῃ6 “Κιπθηὶρ οὗ (ῃς6 βίπαϊεβ σι οπ6 
ΔΠοίΠοΥ ἀπᾶ ἢ (Π6 παίατε οἵ Βεϊπρ᾽: 
οἵ. 531 Ὁ 21., δῃᾷᾶ ((ου {π6 τηραηΐηρ οὗ 
οἰκειότης") 526 Ο 21. Ρ]αί ννουἹὰ οτγηϊξ 
τῶν μαθημάτων ἃ5 ἃ οἷο5θ5 οη ἀλλήλων, 
Ῥαυΐ ντῖπους {Π656 νγοσάβ (ῃς6 ατεεὶς πηϊρηξ 
τηθδῃ “{ΠεῚΓ πιίμα] ᾿κἸ η5}10 ἀπά {Ππ6 Κῖη- 
5810 οἵ ἔχ Ὀεϊησ᾽ (ν ἢ 1.561}. τῶν 
μαθημάτων 15 αἴ5ο ἴπ ΤΠοΟ (]. ο.). ΕῸΓ 
1Π6 ρϑηϊῖνεβ ἀλλήλων ἀπά τῆς---φύσεως, 
(νΐο Ὁ. απᾶ Ν. ψγοηρῖν οοπποοῖ ψ ἢ 
σύνοψιν), οἷ. ΝΙ 5ο1 Ὁ τὴν φύσιν αὐτῶν 
οἰκείαν εἴναι τοῦ ἀρίστου. 
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ἦν δ᾽ ἐγώ, πεῖρα διαλεκτικῆς φύσεως καὶ μή. ὁ μὲν γὰρ συνοπτικὸς 
΄ «ς Ν ΕἾ »᾿ 

διαλεκτικός, ὁ δὲ μὴ οὔ. 
-- 3 ΑΙ ὦ 

Ἐευνοίομαι, ἢ δ᾽ ὅς. Ταῦτα τοίνυν, ἦν δ᾽ 
“ “Δ “-“ ““ 

Ὁ ἐγώ, δεήσει σε ἐπισκοποῦντα! οἱ ἂν μάλιστα τοιοῦτοι ἐν αὐτοῖς ὦσι 
, ΕῚ "»“» 

καὶ μόνιμοι μὲν ἐν μαθήμασι, μόνιμοι δ᾽ ἐν πολέμῳ καὶ τοῖς ἄλλοις 
ΩΝ Ν ἣν, , 7 “ 

νομίμοις, τούτους αὖ, ἐπειδὰν τὰ τριάκοντα ἔτη ἐκβαίνωσιν, ἐκ τῶν 
᾽ὔ ἣν ,’ 

προκρίτων προκρινάμενον εἰς μείζους τε τιμὰς καθιστάναι καὶ 
“- -» “ ͵ ΄ ,ὔ ΄ 2 Τὰ Ν 

σκοπεῖν τῇ τοῦ διαλέγεσθαι δυνάμει βασανίζοντα, τίς ὀμμάτων καὶ 
-“ Μ. δ᾿ Ψ; Ν ͵7 5 » » ἈΝ Ν δ ΚῚ 

τῆς ἄλλης αἰσθήσεως δυνατὸς μεθιέμενος ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ ὃν μετ 

ἀληθείας ἰέναι. 
Ε Τί μάλιστα; ἢ δ᾽ ὅς. 

καὶ ἐνταῦθα δὴ πολλῆς φυλακῆς ἔργον, ὦ ἑταῖρε. 
3 : - "ἘΞ ὡς ΕΣ ΄ δ “ Ν Ν ὃ 

Οὐκ ἐννοεῖς, ' ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ νῦν περὶ τὸ δια- 
7 Ν -“ ᾿ 

λέγεσθαι κακὸν γιγνόμενον ὅσον γίγνεται; Τὸ ποῖον; ἔφη. Τ]αρα- 
΄ ΝΜ 5 ἐς 2 ’ὔ 

νομίας που, ἔφην ἔγω, ἐμπίμπλανται. Καὶ μάλα, ἔφη. Θαυμασ- 
5 3 ν ν , τὸν οὖν τι οἴει, εἶπον, πάσχειν αὐτοὺς καὶ οὐ ξυγγιγνώσκεις; 

Πῇ μάλιστα ; ἔφη. Οἵον, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἴ τις ὑποβολιμαῖος τραφείη 

ἐν πολλοῖς μὲν χρήμασι, πολλῷ δὲ καὶ μεγάλῳ γένει καὶ κόλαξι 
“ 3... Ἃς λῚ ΄ὔ Υ “ ᾽ Ψ ΕῚ ᾿ - 

πολλοῖς, ἀνὴρ δὲ γενόμενος αἴσθοιτο, ὅτι οὐ τούτων ἐστὶ τῶν φασ- 
ν [οὶ ν , “ 

κόντων γονέων, τοὺς δὲ τῷ ὄντι γεννήσαντας μὴ εὕροι, τοῦτον ἔχεις 

23. τούτους φὶ : τούτοις ΑΠΞ φ3. 
ἐμπίπλαται ΑἸΠΙΞ φ' : ἐμπίπλασθαι φ. 

19 ὁ μὲν γὰρ συνοπτικὸς κτὰ. (Οἵ. 
531 Ὁ 71.: 4150 Τ᾽ λαεεἶγ. 65. Ὁ Ε΄. εἰς μίαν 
--ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλαχῇ 
διεσπαρμένα, δατυς Χ1Ὶ ο65 Β (συνορῶντα), 
Ῥλαεαγ. 273 Ἑ, ϑοῤἧ. 253 Ὁ Η΄. ἀπά οἴπϑῦ 
Ραββαρθϑ οἰϊεα Ὀγ ΖΕ]]ΕΓ “1 1. Ρ. 6τό 71. 3. 
88:6 αἰϑο Αρρ. 111. 

21 ἐν αὐτοῖς. αὐτοῖς 15 τηδϑοι]π6 
(ϑομποίά θυ), ποῖ πθαΐεσ (45 1). απὰ Ν. 
{γδη5] αἰ). 

5897 Ὁ--540 σ 414 ἠλὶς εἴασε ἐλε 
δεεέ ῥγοεϊεγεές τὴ! ὅς αὐναγιεσαῖ ἐο ἀτρλθν, 
ἀογιοιέγ5, αγιαὶ ἐέσίεα ὧν δ ᾽αίφείζε. (ὐγεαΐ 
“47 γη145ὲ ὧδ {αἶξόγι 172 1γείγοαἰπείγιρ ἐλεη ἔο 
ἐλῖς σἰμάν; 707 τυΐλεγε ἐλε εὐαγαςίθῦ ἐς 
2γγιγιαίτεγε ἀγα τυεαῖ, αἰἰαϊεείϊεαί ἀεὐαίε ἰοο 
72) 0εχιεσνεγ ἐγιρο)Ἃ16γ.5 ἑατυΐε55γ1655, ὁγ οὐεν- 
ἐλγοτυΐγιο γι εγηίεα ὀείϊε. 4 σλαδ 
ἐλεγεζογε γογόία σελ αϊεῤιέαξίογις ἐο ἐλέ 
γοιρσ. Αγ νε γεαγς «ευοίφα φοΐεῖν ἐο 
“ιαἠδοίΐς, ἐλ πεχί Μδερε τυτἱ δὲ σῥεν»ιέ 17: 
αερεείγίγρ ἐχῥογίφγιςδ 9} ροῦε)717,16716 αγιαἱ 
2γαείϊεα! αὔαῖγς. 41 ἐλε αρὲ οὐ έν ἑλοϑό 
τυλο λαῦς ἐγζιηεῤὝαρέϊν ῥασεσαά ἐλγοισἢ 
ἐὐθ7» ἐγίαὶ, τοῦ! ἐ ἐλιεγιςεγογεσαγ αἱ ςογεέεηι  ίαἐδ 
λε (Οὐοαά, εεσεοραίϊηρ τὐλέηε {λεῖ) ἔπη: 
κολ185 ἵγιέο ἐλε Οαῦυε ἐο ογαδν ἀπέριανι ἐγ έϊ- 
ἐεέΐονις αὐέεν' ἐΐς ἐϊδεμέσσ. ΑΙ ἐλέτε γέρε- 

20. κακὸν Π: καλὸν Α. 
μ 

30. ἐμπίπλανται ΑΞ: 

ἠαζέογες αὐῥάὲν ὁ. ερτέγδε ἐο τυογιθγε ας τυϑὶΐ 
ΩΣ ἴο 72621. 

5387 "Ὁ 23 ἐκ τῶν προκρίτων. πρό- 
κριτοι νγᾶ5 ἃ [τη γ (αγπὶ ἴῃ {ΠΕ οΥρϑηϊ- 
βαϊίου οἵ ατεεκ ρο 65: 56ε6 Ατίϑι. χκΔλ. 
}οί. 8. τ ψῖῖ ϑαπάγϑ δά ἰοο., ἀπά οἵ. α]5οὸ 
Ρ]. Ζατυς 753 Ο ἔ. 

25 ὀμμάτων.-- μεθιέμενος. 
511 Β 7:. 

587 Ε 20 παρανομίας κτὰ. Κα 
ῬῃΙάϊρρίάθς ἴθ Ασ. Ομομας 1300 ἔ. ὡς 
ἡδὺ καινοῖς πράγμασιν καὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν ̓ 
καὶ τῶν καθεστώτων νόμων ὑπερφρονεῖν 
δύνασθαι κτλ. ϑοΒΠεΕΙ ΟΥ̓ τεΐαϊηβ. ἐμπί- 
πλαται (566 «7. 721.}, τηαΚίηρ {Π6 βιθ]θοῖ 
τὸ διαλέγεσθαι, Ὀὰϊ {[πΠ6 Ῥτγδβεπΐ ἴθηβα 
(μον Ὀεοοτὴβς ἢΠ]οὰ τ ἹΠ Ἰανν] 55 η 685) 
ἔανουτβ {πὸ ρίαγαὶ. Οὐ ἄοεβ Ῥ]αΐο τηθδῃ 
(παῖ (ἢς ἀϊαϊθοίῖς οἵ ἢϊ5 ἄαν νναβ ἄδρεπα- 
ταῖϊησῦ [1 πἰηΚ ποῖ; [οΥ {Παΐ 15 ΒΟΔΥΟΘΙΥ͂ 
ἃ Υδάβοη [ΟΥ̓ δχεγοϊϑησ 5ΡΘΟΪα] σαγα ἴῃ 
σοπηθχίοη ἢ μἰβ ον (ἐνταῦθα δὴ ποὰ- 
λῆς φυλακῆς ἔργον). αὐτούς 15 ποῖ ἀδεοϊ- 
βῖνθ, [ποιρὴ ἴΐ ροϊηΐβ ἴο [Π6 Ρ] γα], νυ μοι 
15. αἰβὸ βῃρρογίβα ὈΥ 530 παράνομος δὴ.--- 
δόξει γεγονέναι ἐκ νομίμου. 

588 α 2 τῶν φασκόντων γονέων: 
“5 561 {-Ξγ]ςἃ Ραγεηίβ.᾽ ἘῸΓ [Π6 τη ββίοπ 

366. ΨἹΙ 
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’ὔ Ὁ “Δ {2 , ᾿ , Ν Ν 

μαντεύσασθαι, πῶς ἂν διατεθείη πρός τε τοὺς κόλακας καὶ πρὸς 
δὴ ς ᾿ν 3 » ἐ “ , ἐφ ᾽ “᾿ Ν ΑΥ̓͂ “- 

ς τοὺς ὑποβαλομένους ἐν ἐκείνῳ τε τῷ χρόνῳ, ᾧ οὐκ ἤδει τὰ περὶ τῆς 
ὑ λῆ ὶ ἐν ᾧ αὖ ἤδει; ἢ βούλει ἐμοῦ μαντευομένου ἀκοῦσαι; ὑποβολῆς, καὶ ἐν ᾧ αὖ ἤδει; ἢ βοὺ μοῦ μ , ; 

Βούλομαι, ἔφη. 
ΧΝΙΠΙ. 
ἐ 14 Ν Ἁ Ι , Χ λ » 3 » ὃ ἴον ΕΥ δ 

πατέρα καὶ τὴν ' μητέρα καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους δοκοῦντας ἢ τοὺς Β 

ἴς 9 [ο ᾿ς ἢ “- Ἂ Ν 
Μαντεύομαι τοίνυν, εἶπον, μᾶλλον αὐτὸν τιμᾶν ἂν τὸν 

, ν 2 Ν Ἂ ὃ . ᾽ ὃ . , Φ ΝΕ 
ΙΟ κολακευοντᾶς, καὺν ὭΤΤΟν μὲν ἂν “περιίθειν ἐνοξεις τινος, ὭΤΤΟΨ Οοε 

Ψ,, , ὃ [ο Ἃ 2 - ῳ) Ὁ , - δὲ - θ - Ν 

παράνομον τι βρᾶσαΐι ἢ εὐπειν εἰς αὐτοὺς, ττον ὁε ἀπειύῦεῦν τὰ 

, ΕῚ Α ἊἋ - ΄ 3 νι μεγάλα ἐκείνοις ἢ τοῖς κόλαξιν, ἐν ᾧ 

Εἰκός, ἔφη. 

χρόνῳ τὸ ἀληθὲς μὴ εἰδείη. 
ε 

Ν ἈΝ, Ν 

Αἰσθόμενος τοίνυν τὸ ὄν, μαντεύομαι αὖ περὶ μὲν 
Ψ. 

, 3 ων Ἂ ἈΝ “-“ Ν ὃ , Ν δὲ ν τούτους ἀνεῖναι ἂν τὸ τιμᾶν τε καὶ σπουδάζειν, περὶ δὲ τοὺς 
΄ - ᾿ “-“» , Ἃ 

15 κόλακας ἐπιτεῖναι καὶ πείθεσθαί τε αὐτοῖς διαφερόντως ἢ πρότερον 
Ι Ν “ Ἂ » 5 ΕῚ ἐᾷ , Ε] - 53 Ἷ 

καὶ ζῆν ἂν ἤδη κατ᾽ ἐκείνους, ξυνόντα αὐτοῖς ἀπαρακαλύπτως, 
Χ ἐν ἀν πεν κα ᾿ - 5]. 7 3.2 τ 5, ΠΝ ΄, 

πᾶτρος δὲ ἐκείνου καὶ τῶν ἄλλων ποιουμεένῶὼν οὐκειῶν, εὐ μὴ πανυ 

" γ 2 ἐᾷ , Ν ὃ , 

εἴη φύσει ἐπιεικὴς, μέλειν τὸ μηδεν. 
ΕΣ ἣν “ Ν Ν ες ,ὔ - ῇ [2 7, 6. 

ἀλλὰ πῇ πρὸς τοὺς ἁπτομένους τῶν λόγων αὕτη φέρει ἡ γένουτο. 

20 εἰκών; Τῇδε. 

Πάντ᾽, ἔφη, λέγεις οἷά περ ἂν 

» εἰ αἱ , 5 ΄ δ “ Ἂ ἔστι που ἡμῖν δόγματα ἐκ παίδων περὶ δικαίων καὶ 

13. αἰσθόμενος ΑἹ οὐπὶ οεἰοτῖβ, αχοθρίο Μ, Ὁ] βεουπάπηι Ἀοβίαρτο Ἰδρίίαν αἰσθό- 
μενον : ἰάθῃ πί νἱἀβίασ οουτ. 43. 

οἵ εἷναι 566 Θοῇδη2Ζ δῖον. (ογη7:. 7. Ῥ. 34. 
γονέων -«-εἶναι:-, ΠΒΙΟ ΠΗ γνεγάθδη ρῥτο- 
ῬΟΞ65, 15 νγβαίςου δῃα 1655 διῃρμδίϊο. 

5 ὑποβαλομένους 15 {πΠ6 τεαδαϊηρ οὗ 
Α «πᾶ (ββεῃμδβ Μ; ψγνῃεδγξαβ 81], ΟΥ̓ ΠΘΑΥ]Υ 
411, [ῃ6 οἴπεὺ μ85 μᾶνε ὑποβαλλομένους. 
“Α΄ πεβοῖο δὴ 41] βϑιιρροβίἑ πη 5101 4«11- 
4ιαη4ο ΠΙϊπιτὴ ΡτῸ 510 πᾶρετῖα εἴ νεπαϊίαγα 
Ρειριηΐ, ὑποβαλλόμενοι ἀἰοὶ ρΡοίποτγιπι᾽; 
(Θομ πείθου, οομηραγίησ καθιστάντες ἸΠ ΠῚ 
4τὸ Β). ΤΠῚ5 15 ἔπι, δπα {ῃ6 ρτεβεηΐ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τὶρηΐ, ἘΘΡ ΘΟ ΠΥ δ5 ἴῃ 469 Ε, Α 
Π85 βαλόντος (ΛνΥΟΏΡΊΥ, ἀ5 1 {Π]1η1Ὁ) ἴου {Π 6 
βάλλοντος οἵ 411] {πΠ6 οἴει. μ85. Βυ Μ 
ἸΏΔΥ ΠΕΙΘ ΡΟΥΠαΡ5 θ6 δἱ]οννβα ἴο ἔπτη {π8 
5086. 

ἤδει. εἰδείη (Ξυιρρερίεά ὈΥ ΕΙΟΠΑΓΙα5) 
σου] 6 τοῦθ σαρι αι (45 ἴῃ Β ὈΕ]ον), 
αὶ οἵ. δύναται 515 Ε 72. 

588 Β τ εἰς αὐτούς. εἰς (γ ΠΙΟἢ 
Ἡδγνογάθη Ὀγδοϊζείβ) 15 τ᾿ι8εὲ δὃ5. ἴῃ 
ὑβρίζειν εἰς. 

13 αἰσθόμενος. αἰσθόμενον, νΥ 0 ἢ 15 
τεδα Ὀγ Ηδιηδηη δηΠα οἴπουβ, Πᾶ5 ΠῸ Μ8 
ΔυϊΠου ν εχοαρί ἃ ναυϊδηΐ, Ῥούμαρ5 δῇ 
ΘΑΥΥ ναγϊδηΐ, ἴῃ Α, ἀπ ἈρΡρδυβη!Υ 4150 
Μ. Τῇδ δηδοοϊαποη νν}1}}} οἵ σουτβα 6 
βοουίοα ΟΥ̓ ΤΊΔΗΥ 5οΠοΪατς ; θὰ ΔΙ ΠουΡ ἢ 
1Έ15 ἀπστδτηπηδίϊοαὶ, πὸ ἀουΐ, 11 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 

ΠδύβΠαΥ ΤΠ ῃ ΠΊΔΗΥ͂ ἀημδοοΙ αἰ ἴῃ Ρ]αίο : 
566 ΘΟΠΠΕΘΙΩΘΥ ΟἿ ΙΡ 4308 δηα Βηρεὶ- 
μαγάξ “πᾶς. ἢί. «26ε. 11 Ρ. 40, ψἤετα 
ΠυΙΊΘΙΟΙΙ5 ΘΧΘΔΙΠΊΡΙ65. οὗ {Π6 72ογεγαΐΖο 
2 ε71α16715 ἀΥα σίνβῃ. Ῥ]αίο θερίηβ δβ 1 ΠῈ 
γεῖα σροίησ ἴο νυῖίθ δοκεῖ μοι ἰηβίβδα οὗ 
μαντεύομαι: σογηραῖα “2. 21 Ο διασκοπῶν 
οὖν τοῦτον---καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ, ἔδοξέ 
μοι κτὰλ., εα ἔδοξέ μοι 15 βι Ὀϑιἰ{πἰθα [οΓ 
ἔγνων ΟΥ {Ππ6 Ππ|6. Ηδξτε {Π6 ποιηϊηδίϊνε 
ΒΘΘΙῺῚΒ ἴο 1ὴη6 ἴο ΘΠ ΡΠδβῖζε {Π6 σοηίγαβέ 
ΜΓ ἐν ᾧ χρόνῳ---εἰδείη ὈείίεΥ {Παπ {Π6 
δοοιιδαίϊνε σου] ἤανε ἄοπα; Ραΐ ἴῃ ΔΗΥ 
σΔ58 1 15 βαίευ ἰο σγεΐαϊη {πη ἴο Ἔβχρίηρσα 
ΒΌΊΟΙ εοῆοαβ οἵ σοηνθυβδίοηαὶ βίγ]α ἴῃ 
ῬΙαΐο ψπεύανοῦ (Π6 ννεῖρηΐ οἵ Μ5 Ἔνι άθποα 
15 ἴῃ {Πεὶγ ἔανοισ, ΕῸΓΪ [Π15 γβάβοη 1 ποῦν, 
ΜΙ ΘΟΠΠΘΙΔΟΥ πα οἴπμοῖβ, στανοσί ἴὸ 
αἰσθόμενος. 
5886 17 πατρὸς δὲ ἐκείνου κτλ. : 

“15. ΤΌΥΠΊΟΥ [αἰ Που ᾿ εἴα. 1.6. {π6 τερυΐθά 
ἔΑῖΠοΥ οἵ Πῖβ βαυ]εὺ ἄαγβ. ποιουμένων 
“τεραίεα ̓  (7. ἀηὰᾷ (,), 1π|. “τηδάδ ουξ ἴο 
Ῥα,᾿ 15 ΒΟΔΊΌΘΙΥ αἰῆεγεης τοτὴ δοκούντων 
(τοὺς ἄλλους οἰκείους δοκοῦντας ἴῃ Β). 
ΟοΡεὶ οοπ]εοίατεβ προσποιουμένων, Ὀπέ 
{86 ἰεχί 15 βοιηᾶ : οἱ. ΨῚ 4098 Α 721. 

20 ἔστιπουκτλ. Ρ]αίο, α5 Βοκαῃαιδῖ 
Ῥοϊηὶβ οαἱ ((οηγεραιῖον Ὁ. 305), 5665 ἴο 

0 
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καλῶν, ἐν οἷς ἐκτεθράμμεθα ὥσπερ ὑπὸ γονεῦσι, πειθαρχοῦντές τε 

καὶ τιμῶντες αὐτά. "Ἔστι γάρ. Οὐκοῦν καὶ ' ἄλλα ἐναντία 
΄ δ “Ὁ “ 

τούτων ἐπιτηδεύματα ἡδονὰς ἔχοντα, ἃ κολακεύει μὲν ἡμῶν τὴν 
Ν ἊΣ ».4.2 ε ΄ ΄ 5 Ἃ Ν Ν πε “ ’ 

ψυχὴν καὶ ἕλκει ἐφ᾽ αὑτά, πείθει δ᾽ οὗ τοὺς καὶ ὁπῃοῦν μετρίους" 
3 ΘΕ 5 -“ “ Ν ’ὔ Ν 3 ἤ “ " 

ἀλλ᾽ ἐκεῖνα τιμῶσι τὰ πάτρια καὶ ἐκείνοις πειθαρχοῦσιν. "ἔστι 
“ ΄ ἥ' τ 5.5.3 , . Ν Ὁ μὴ 2 Ν φν ἘΚ 

ταῦτα. Τί οὗν; ἣν δ᾽ ἐγώ: ὅταν τὸν οὕτως ἔχοντα ἐλθὸν ἐρώτημα 
“ Ν , Χ ἃ “- 

ἔρηται, τί ἐστι τὸ καλόν, καὶ ἀποκριναμένου ὃ τοῦ νομοθέτου 
" , ς , - 

ἤκουεν ἐξελέγχῃ ὁ λόγος καὶ πολλάκις καὶ πολλαχῇ ἐλέγχων εἰς 
, ο ἈΝ “-“ 

δόξαν καταβάλῃ, ὡς τοῦτο ! οὐδὲν μᾶλλον καλὸν ἢ αἰσχρόν, καὶ 
7ὔ 4 “ ε 3 “ 

περὶ δικαίου ὡσαύτως καὶ ἀγαθοῦ καὶ ἃ μάλιστα ἦγεν ἐν τιμῇ, 
Ν “- ὔ “ 

μετὰ τοῦτο τί οἴει ποιήσειν αὐτὸν πρὸς αὐτὰ τιμῆς τε πέρι καὶ 
, Ε] ’ ΝΜ, ΄ “- δ) «ς ’ ͵ ͵ 

πειθαρχίας; ᾿Ανάγκη, ἔφη, μήτε τιμᾶν ἔτι ὁμοίως μήτε πείθεσθαι. 
" ᾽ Θ᾽ , “ ΓοῚ μ᾿ 

“ρθταν οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μήτε ταῦτα ἡγῆται τίμια καὶ οἰκεῖα ὥσπερ 
ὩΝ ἴον Ἃ 3 “- Ἁ - ͵ ,᾽ Ν ς - ὔ ΕΣ ΩΥ 

προ τοῦ, τῷ τε ἀληθῆ μὴ εὑρίσκῃ, ἔστι πρὸς οποίον βίον 1 ἄλλον ἢ 

Ν ͵7 5 , Γὰ ᾽ " »᾿ 4 

τὸν κολακεύοντα εἰκότως προσχωρήσεται; Οὐκ ἔστιν, ἔφη. Ἰ]αρά- 
ὃ Ἂ ." ὃ , ἵὰ 3 ,) 3 ΄ὔ 3 ““ 

νομος δή, οἶμαι, δόξει γεγονέναι ἐκ νομίμου. ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν, 
ΒΩ Ξσο Αι Ἂς , “ Ὁ ΄ ς , ὙἜἌΦἋΨ » 

ἔφην, εἰκὸς τὸ πάθος τῶν οὕτω λόγων ἁπτομένων καί, ὃ ἄρτι ἔλεγον, 
“ μ Ὁ 

πολλῆς συγγνώμης ἄξιον; Καὶ ἐλέου γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν ἵνα μὴ 
, ε ΛΈ Χ 

γίγνηται ὁ ἔλεος οὗτος περὶ τοὺς τριακοντούτας σοι, εὐλαβουμένῳ 

28. ἤκουεν ΑἸΠ: ἤκουσεν σοτγ. ΑΞ. ἐξελέγχῃ ΑἸΠ: ἐξελέγξῃ οοτῖ. Α3. 

249. καταβάλῃ ΞΞ.: καταλάβῃ Α : καταβάλλη (1) Πψ. 

Ἐπ έέπππτ τσ »""".-----.»-ὕ-»"-..------------ο
ε---- ------- ---ςςςς-ςς--ς-ςςςςς-ς-ς--ς--ς-ς-ς-------ς-- 

ἘΠΙηΙς ἴῈ Ῥοϑϑῖθ]6. ἐποιρῇ {παὶ {Π6 ΠΡ οΥ 
δαποαίίοη νν1}] Ἰθδα δ γα] 6 5. 0 οὐ (ἰοἶβ6 
[πς δόγματα οἵ [Π6 ΘΑΥΠ6Υ “Τητι5104]᾽ {γαϊη- 
ἴηρ. “Βαϊ 1 {π|5. οὐ ἰοἰδπὶ 15. ΟΠ]Υ {ΠῈ 
περαίνα 5146 οὗ [πὸ ἀδερεηΐπρ στὰθρ νυ ἢ 
ΜΠΙΟἢ ἃ τηαίατε δηά ϑἰεαξαβδί πϊπα ἰαν5 
ΠΟΙ ο τε] γ, πὸ Παγπὴ, μΠ6 ἀῦρθ5, Μ}1}] 
Ῥε ἄοπε᾽ (Βοβαηηϊοὶ].ο.). ΝΥ αὲ τῆαν ὄνβῃ 
50 (αὐ Ποῦ ἀπηα βὰν {παΐ [᾽α]Θοῖίο ἀπα 115 
ΔΏΟΙΠΑΥΥ δία θ5 ἀγα ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ Ἰη θη θα ἴο 
Ῥίαςς [Π6 Οτπατάϊαπϑ ἴῃ [Π6 βᾶτηθ Ροβί[οὴ 
85 16 οτἱρίπαὶ Ἰερ ϑ]αίου (ν1 407 Ὁ) δμᾷ 
6πΆ 0 ]6 {Ππϑπὰ νν [πη Πἰπϊ15. ἴο τποα Πγ ἀπά 
τϑοοηϑίγαοι [6 δὐπουγιαίίνε δόγματα οἵ 
[86 εἰζγ (ΝῚ ροο Ε ἢ... 

638 ἢ 26 ἐλθὸν ἐρώτημα. 
434 Ὁ 71. 

27] ἀποκριναμένου. ΤΠ σοηϊνε 15 
ἀείεπαοα ὈΥ ϑομηθι θυ ἴτοπ] ΙΧ 500}. 
ἀποκρινάμενον (Ξ: ἀπ ἴννο ΟΙΠΕΙ Μ58) 15 
ΟΌν]ΟΙΙΘΙΥ ἃ “ σοΥγβοιίοη.᾿ 

28 καὶ πολλάκις κτλ. ὙΤΠδ ΨΠΟΪς οἵ 
[Π15 ρῬαϑϑαρο 5ῃμου]ὰ ὈῈ σοιηραγθα νι (Π6 
δοσοιηΐς οἵ [ῃ6 φξεηθβὶβ οἵ μισολογία ἴῃ 
“Ῥλαέά. 90 8 ΤΥ. 

66 [ἡ 

53588Ὲ 5332 μήτε--τε. 566 ΟΠ ΙΝ 4308. 
589.Α 2. τὸν κολακεύοντα ἰ5 εχ- 

Ῥ]αϊποα θγ [Π6 Οχίογα βἰϊτοῦβ ἃ5. “ἴΠπὸ 8 
{παι ἰ5. Παιτογίηρ Πἰτη,᾽ ἹΠ τείθγθμος ἴο 
538 Ὁ. [{|5 ταίμοσ, 1 {Πϊη]κς, “1μς Παίίοτ- 
ἴησ Π|π᾿ 1.6. 1π6 1Π| οἵ τπ6 κόλαξ (οἴ. ὁ 
ἀπολαυστικὸς βίος ἀπιὰ {π6 {πΚ6 ἴῃ Αὐῇδί. 
Σὰ. Λῆς. 1 2. Ἰορῖῦ 11 [.). [πῃ ΟἾΒΕΣ 
ννοτᾶς {Ππ6 δρί ποῖ νη οι ῬυΟΡ Υυ θο]οηρβ5 
ἰο {Ππ6 Ῥϑίβϑοῃ ΨῆΟ ἰἴνθ5 (Π6 1ἰΐθ 15. {τ8π58- 
[οὐχ ἴο της {6 ψνμῖ ἢ Πα ᾿νο5. Αὐἱβίοιϊα 
ΤΘηλ Πς τι5 {παΐὶ ὁ δημαγωγὸς καὶ ὁ κόλαξ 
οἱ αὐτοὶ καὶ ἀνάλογον (οἷ. Δ 4. 1202 20), 
ἀηα (Ππ6 ἀειμαρορίο ΠἰΠ6 ταν 6 ἰαἰζθῃ 85 
ὉΠ6 διποηρ᾽ ΤΠΔΩΥ {ΠΠπϑἰγαιοηβ. οἵ ΡΙαΐο᾽ 5 
τιθαπΐπρ, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ἃ5 ἱπ παράνομος κτᾺ. 
Π6 ϑθθπὶβ ἴο 6 {πἰηκίηρ οἵ ΑἸοϊ δ 65 : 
ὉΣ ΠΟ, Ι ΤΡ. 4 5π6. 28. 2. 56Ε ΝΕ 
494 ὁ Ε΄. πη. ἀῃα Βοβαπαιθὲ Οὐγηρα)ηῖο7: 
Ρ. 3ο6. 

3 ϑόξει. ὙΠῈ ἀρρβϑαΐαποθ ἄοεβ ποῖ 
Θχοϊαᾶς {86 τρα ιν : οἵ. (τ 1. απ Ὁ.) 
ΘΟΡΗ. Ὁ. 7. 402 απα ὙΠιιο. ΠΙ ΙΟ. 1- 

6 εἰλαβουμένῳ τείει5. ποῖ ἰο {π6 μα- 
ῬΙΙ5, Ῥὰς ἴο ΟἸαιοο 85 ἰοριϑαίοσ, ΠΟ 
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« ᾿ 7 3 . 53, ἣν. 9 5 2 3 

παντὶ τρόπῳ τῶν λόγων ἁπτέον; Καὶ μάλ᾽, ἦ δ᾽ ὅς. ΓΑρ᾽ οὖν οὐ 
7] δ ] ,ὔ [2 4 Ἃ, Ι ἈΝ Ὺ ΕΣ -) “Ὁ ,᾿᾽ θ ᾿ 

μία μὲν εὐλάβεια αὕτη συχνή, τὸ ' μὴ νέους ὄντας αὐτῶν γεύεσθαι; Β 

οἶμαι γάρ σε οὐ λεληθέναι, ὅτι οἱ μειρακίσκοι, ὅταν τὸ πρῶτον 
“Ὁ -" ᾽ γ᾽ 

το λόγων γεύωνται, ὡς παιδιᾷ αὐτοῖς καταχρῶνται, ἀεὶ εἰς ἀντιλογίαν 
»" Ψ 

χρώμενοι, καὶ μιμούμενοι τοὺς ἐξελέγχοντας αὐτοὶ ἄλλους ἐλέγ- 
χουσι, χαίροντες ὥσπερ σκυλάκια τῷ ἕλκειν τε καὶ σπαράττειν 

« , Ν ΄ 5; Σ ἀ ἢ ε [οἷ ᾿ 3 3 5 “-“ 

τῷ λόγῳ τοὺς πλησίον ἀεί. Ὑπερφυῶς μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν 
Ν ἴω Ν 3 “ 

ὅταν δὴ πολλοὺς μὲν αὐτοὶ ἐλέγξωσιν, ὑπὸ πολλῶν δὲ ἐλεγχθῶσι, 
͵ Ἧ Ι ᾿Ὶ 5 ἐ » ᾿ δὲ ς ΓΑ θ - 

τς σφόδρα καὶ ' ταχὺ ἐμπίπτουσιν εἰς τὸ μηδὲν ἡγεῖσθαι ὦνπερ Ο 
, ᾿ Ὶ Ψ ὃ} ΕῚ 4 Ν Ἄ ον Ν λ ὔ 

πρότερον' καὶ ἐκ τούτων δὴ αὐτοί τε καὶ τὸ ὅλόν φιλοσοφίας πέρι 
« Ν Ἁ 

εἰς τοὺς ἄλλους διαβέβληνται. ᾿Αληθέστατα, ἔφη. Ὃ δὲ δὴ 
͵7ὔ 3 ᾿] 5 Γ -“ Ἀ ͵ Ἅ ᾿] ΕΥ͂ 0 “λ, 

πρεσβύτερος, ἣν δ᾽ ἐγώ, τῆς μὲν τοιαύτης μανίας οὐκ ἂν εθέλοι 

μετέχειν, τὸν δὲ διαλέγεσθαι ἐθέλοντα καὶ σκοπεῖν τἀληθὲς μᾶλλον 
5 -" , , 

20 μιμήσεται ἢ τὸν παιδιᾶς χάριν παίζοντα καὶ ἀντιλέγοντα, καὶ 
, » Ἂν. 

αὐτός τε μετριώτερος ἱ ἔσται καὶ τὸ ἐπιτήδευμα τιμιώτερον ἀντὶ Ἢ 
-“ “- ΑΝ 7 

ἀτιμοτέρου ποιήσει. ᾿Ορθῶς, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὰ προειρημένα 
Ν ἈΝ 

τούτου ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ πάντα προείρηται, τὸ τὰς φύσεις κοσμίους 
- Ν “ «ε 

εἶναι καὶ στασίμους οἷς τις μεταδώσει τῶν λόγων, καὶ μὴ ὡς νῦν ὁ 
“ Α, 5, 7 

25 τυχὼν καὶ οὐδὲν προσήκων ἔρχεται ἐπ᾽ αὐτό; ἸΠάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
“- [ - - Ν 

ΧΝΙΙΙ. ᾿Αρκεῖ δὴ ἐπὶ λόγων μεταλήψει μεῖναν ἐνδελεχῶς καὶ 
Χ Ψ' 

ξυντόνως μηδὲν ἄλλο πράττοντι, ἀλλ’ ἀντιστρόφως γυμναζομένῳ 
- “ Δ , 7 Ἃ 

τοῖς περὶ τὸ σῶμα γυμνασίοις, ἔτη διπλάσια ἢ τότε; “Ἐξ, ἔφη, ἢ ἘΞ 
, 3 Ν Χ ἴω 

τέτταρα λέγεις; ᾿Αμέλει, εἶπον, πέντε θές μετὰ γὰρ τοῦτο κατα- 

14. ἐλέγξωσιν ΑΞΠ : ἔοτίαϑβε ἐλέγχωσιν ΑἸ, 28. ἔτη Α2χ: ἔτι ΑἸΠΕ,. 

“τη 6 44165. ψ ἢ ΤΙ] οί. ᾿᾽ Ὀγ ᾿πἰγοάαοίησ 
1ης πιαγάϊδηβ ἴο 11. ΠῚ5 ἀρ βδΥβ οἰ βαυ]ν 
Ῥοίῃ ΠῸΠΊ εὐλάβεια ἀπα ἴτοπι ἐνταῦθα δὴ 
πολλῆς φυλακῆς ἔργον ἴῃ 537 Ὁ. εὐλαβου- 
μένους (Μαάν!ρ) ἀῃά εὐλαβουμένοις (Βαϊζετ) 
816 ἱΠπουείοσα γον. 

589 8Β 8 μὴ νέους κτλ. (ΟΥ Ατῇϑι. 
Ἐἰλ. Μέσ ι τ. τορϑὴ 2 τῆς πολιτικῆς οὐκ 
ἔστιν οἰκεῖος ἀκροατὴς ὁ νέος. Τί 15 ΟἸΘΑΥ 
ἤτοι {Π6 ργεβεηΐ ραββαρσα {Παΐ 118] θοίϊς 15 
ἸΔΥΡΕΙ͂Υ σοποοι 6 νν11ἢ τ ΟΥ̓] δ ηα ΓΕ ΙρΊοι5 
αιαβίίοηβ, 8ἃ5 Βοβαπαιοί ((ολιῥα)ιῖο7 
Ρ- 302) πα Ναί] βϑῃῖρ (2 εί. αγιαἱ Δ᾽ 67,1. 1Τ1 
Ῥ. 201) Τειηαῦῖς. 868 Αρρ. 1Π1. Οτοίε 
(11 ΡΡ. 237--230) Πᾶ5 βοὴ 1ηἰεγθϑίϊηρ 
ΟὈΒουνδίοη5. οἡ Ε]αἰοἾβ θχοϊαβίοη οἵ {Π6 
γουηρ ἴτομ αἰ] οι] αὶ] ἀεθαίε; ας 1ἰ 15 
ΒΟΔΙΌΘΙ]Υ ΤἹΡῊ ἴο 5αΥ (δ (Π6 2 αγ)167:2 (165 
(135 σ---τ56 Ε) σοπίτααϊοίς Ρ]αίο᾽5 ργεοθρί 
ἰπ 1ῃ6 Αεῤηόί[ίε, ἴοΥ ἴῃ αἰδρυϊαιίοηβ ἢ 

τπ6 2 γ}716717165 ἃ 6 ἃ ῬΓΘΙ ΤΠ ΠΑΥΎ ΘΧογοῖβα 
(γυμνασία τ35 Ὁ) ἴο Β6 πηάογίαίςεη Ὀείογα 
νγ6 αἰίετηρί ἴο ἀθῆμε καλόν τε τί καὶ δίκαιον 
καὶ ἀγαθὸν καὶ ἕν ἕκαστον τῶν εἰδῶν (135 0). 

9 οἶμαι γάρ σε κτλ. ΤΠ 5816 ὑΠε- 
ΠΟΠΊΘΠΟΠ ἰ5. 5: Π1]Αὺ]Ὺ ἀεβου θα ἴπ ΖΑ). 
15 Ὁ--τιόα : οἵ. αἰϑθο “42. 23 δῃηά ἰβοὺῦ. 
Ζαπαΐλ. “6. 

το ἀντιλογίαν. 866 οἡ ΡΥ 454 Α. 
5359 Ὁ 23 τούτου: {Π||5 ΡΥΟΥΙ5ΙΟΗ, νἱΖ. 

τΠαΐ [Π6Ὺ 5Π4}] ποί Ῥερίη Π]αϊεοιῖς ἰῃ γοῦίῃ 
(530 8). Τὴδε ρσεηϊναε ἀδρεηάβ οἢ προ- 
εἰρημένα (νν ἢ τεξειβ ἕο βαββαρδβ {|κ6 ΟἹ 

485 ἢ, 400, 503 Ο, ΨΙ 535 Α 1), δῃὰ ποῖ, 
85 ]. δῃὰ Ὁ. βιισραβίῖ, οἡ εὐλαβείᾳ. 

24 ὡς--ἔρχεται. Οπ {Πα σοῃβιγιοεῖο 
566 1Π 4108 7. 

28 ἔτη--τότε. 537 Β. 
5859 5 29. πέντε θές. ἸΚτοΠη {ΠῚ ΠΚ5 

ἢἤνε γεαῖβ ΘΙ 5Πογί, οοπηραγθα ἢ Π6 



540 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ Ζ 5406] τς Ὁ: 

, ΕΣ εν » ἈΝ ΄ Γ ᾿ - Ν 3 

βιβαστέοι ἔσονταί σοι εἰς τὸ σπήλαιον πάλιν ἐκεῖνο, καὶ ἀναγ- 30 

καστέοι ἄρχειν τά τε περὶ τὸν πόλεμον καὶ ὅσαι νέων ἀρχαί, ἵνα 
3...5 ΄ ς “ “ Μ Ν ἢ Δ} 5 ΄ὔ 

μηδ᾽ ἐμπειρίᾳ ὑστερῶσι τῶν ἄλλων" καὶ ἔτι καὶ ἐν τούτοις βασα- 

νιστέοι, εἰ ἐμμενοῦσιν ἑλκόμενοι πανταχόσε ἤ τι καὶ παρακινήσουσι. 
, -“ 7 ᾿ 

Χρόνον δέ, ἢ δ᾽ ὅς, πόσον τοῦτον τίθης; Πεντεκαίδεκα ἔτη, ἦν δ᾽ 
,, “ ΄ 

ἐγώ. γενομένων δὲ πεντηκοντουτῶν τοὺς διασωθέντας καὶ ἀρισ- 
’ὔ ΄ 

τεύσαντας πάντα πάντῃ ἐν ἔργοις τε καὶ ἐπιστήμαις πρὸς τέλος 
5" ,ὔ Ν . : 
ἤδη ἀκτέον καὶ ἀναγκαστέον ἀνακλίναντας τὴν τῆς ψυχῆς αὐγὴν 

2 3 3, 3 , Ν [ [ο δ ιν Ν 3 δὴ 

εἰς αὐτὸ ἀποβλέψαι τὸ πᾶσι φῶς παρέχον, καὶ ἰδόντας τὸ ἀγαθὸν 
3 Υ, ᾽,ὔ , 

αὐτό, παραδείγματι χρωμένους ἐκείνῳ, καὶ πόλιν καὶ ἰδιώτας καὶ 

ἑαυτοὺς ἱ κοσμεῖν τὸν ἐπίλοιπον βίον ἐν μέρει ἑκάστους, τὸ μὲν 
Ν ν ’ ΄ “ Ἂν Ν Υ “ Ν 

πολὺ πρὸς φιλοσοφίᾳ διατρίβοντας, ὅταν δὲ τὸ μέρος ἥκῃ, πρὸς 

πολιτικοῖς ἐπιταλαιπωροῦντας καὶ ἄρχοντας ἑκάστους τῆς πόλεως 

ἕνεκα, οὐχ ὡς καλόν τι, ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαῖον πράττοντας, καὶ οὕτως 
5 3. Αἱ ΄ ε 5τ ᾽ , ᾽ , 
ἄλλους ἀεὶ παιδεύσαντας τοιούτους, ἀντικαταλυπόντας τῆς πόλεως 

-" - 3 ᾽ “ 

φύλακας, εἰς μακάρων νήσους ἀπιόντας οἰκεῖν: μνημεῖα δ᾽ αὐτοῖς 

ὶ θυσίας τὴν πόλιν δημοσίᾳ ' ποιεῖν, ἐὰ ὶ ἡ Πυθία ξυναναιρῇ καὶ θυσίας τὴ ν δημοσίᾳ , ἐὰν καὶ ἡ ία ξυναναιρῇ, 

9. φιλοσοφίᾳ οοττ. Δ": φιλοσοφίαν ΑΥ οὔπῃ οαίθυϊβ. 14. ξυναναιρῇ ΞΙΦ : ξυναιρῇ 

Α : ξυναίρη (516) 11. 

{ἶπηθ Ὡ᾽Ποἱϊεα ἰο {πΠῸ προπαιδεία, Ἀπα 5115- 
Ρϑοίβ {παὶνγα πᾶνε Πθῖα “ἃ 5:16 ηΐ σοηΐεβϑίοῃ 
{Πα {Ποτὲ 15 ποῖ 50 νΘΥΥ πλ0}} ἴο 54 Υ ἀθοιΐ 
[με Ιἄεα5 αἴϊεγ 411.) (2. δέ. Ρ. 187). 
Εἰνς γεαῖβ ἀενοίεα ἐνδελεχῶς καὶ ξυντόνως 
ἴο ΤΙαϊοοίίς. Ἔχοϊυβδίνεὶν 15. ἃ σοοά 464]; 
ἀηᾶ νὰ πιὰν Ὀ6 5ιιγα ὑπαὶ Ῥ]αΐο ἄοθϑ ποῖ 
Ἰηϊθηα ἢϊ5 πατάϊαηβ ἴο πορΊθος {Π6 51- 
Ἶεοῖ θοΐννεθη 35 ΔΠ4 50, ΔΙ Πουρ Ργδοίϊοαὶ 
ἀυἴε5 ΟσΟΌΡΥ πιοϑβὲ οὐ {Πεὶγ (16. Μοτγο- 
ΟΥ̓οΥ δἱ 5ο, [)᾽α]θοίϊο 15 γθϑαιηθα, δηᾷ ἴ{ 15 
ποῖ {Π] τΠ6π [μαι της Τάδα οἵ ἀοοά 15 ΠΠΠῪ 
ΔΡΡυθῃοπαρα, 50 {παἰ [πΠ6 ἥνε γθδῦβ ἴτοιὴ 
30 ἴο 35 γ6γῈ σουίαϊ ἢν ποῖ {πουρῖὶ ὈΥ 
ῬΙαΐο ἴο δχμαιϑὲ {π6 5] θεοὶ. ὟΝ 6 τηιϑί 
4150 Ῥδνγατα οἵ ϑιιρροβίηρ Παΐ {ΠΕΓῸ6 15 ΔΗ͂ 
Ὀγραὶς οἵ σοπίϊηα!ν πη {πΠ6 οαἀποαίίοη οὗ 
ἴῃς Οπαγάϊαηβ. Τῆς βίαν οὗ βοῇ ῥτο- 
Ῥαβάδιις “αὐτί ὈΥ 1561 ῬΥΘΡαΥα5. 115. ΤῸΓ 
βϑοίησ 41} [ῃ6 “ατίβ᾽ ἴῃ {Π6ὶγ τππίι4] τα- 
Ἰαϊϊοηβ δηᾶὰ ἰηιεσάθροηάθπηοθ, απ {Π6 
σομηραγαίἑνα βαγνου οὐ (Π6 “αγίϑ᾽ ἴπ {γἢ 
ῬΓΕΡΑΓο5 τι5 ἴοσ Π]αϊθοίίο (537 6), ΠΟΥ πϑοά 
ἴῃς6 ϑυθ]εοῖς οἵ ἴῃς προπαιδεία 06 Πη ΔΎ 
Δραπαοηρα αἰΐοσ τα δηΐου οἡ 1)]αἸθοιῖο. 
566 Δρρβῃᾷίοθϑ 11 δπηὰ 111, 
540 5 πεντηκοντουτῶν. ε ἃΓ6 

το] {παΐ ἴῃ ΟΠαϊ]οὶβ {πῸ γηαρ]ϑίγαίθβϑ. παά 

ἰο 6 αἱ Ἰοαϑδὲ 509 γϑαῖβ οἵ ἀσα: νόμος δὲ 
ἣν Χαλκιδεῦσι μὴ ἄρξαι μηδὲ πρεσβεῦσαι 
νεώτερον ἐτῶν πεντήκοντα (ΠΗ εγδο] 1465 47. 
Πὔοέ. Ογ. τὰ Ῥ. 222), Ὀὰΐ δἀναποεα ρὲ 
ννᾶϑ ΤΆΥΟΙΥ ἃ σοηῃαϊοη οἵ Πο]αϊηρ ΠΟΘ ἴῃ 
ατδεῖς βἴαίεβ. 8566 ΔΝΒΙΌΙεΥ Οὐ. Οἶζῃ. 
ῬΡ. 148 ἵ. 

5 τὴν τῆς Ψυχῆς αὐγήν : “[Π ταἀϊδης 
ΠρῊς οἵ 1Π6 508]. αὐγή 15 ΠΙΡΉΪΥ Ροοίϊς 
ἴῃ {Πἷς 5θῆβα: οἷ, ϑόορῃ. “7αχ 7ο. ὙΠοτα 
ἰ5 Ἰποτα ἴΠδῃ ἃ ἴοιοῦ οἵ την ϑιϊοῖβπι ἴῃ {Π15 
δηα ϑἰπλ αν Ῥαθοασοβ {πγουρπῃους ΒΟΟΙΒΝΙ 
Δηα ΝΙΙ (οἴ. Θβρβοῖδ!]!ν ΝἹ 400 Α, Β), Ὀυΐ 
{15 Ἐχασρετγαῖοα Ὀγ Κύόπη (21. δή. Ρ. 187), 
ψνΠο θΟ]Ϊγ ἀθοϊατεϑ {Ππᾶΐ “1Π6 ΟὨ]Υ͂ ΡΘΥΒῸΠ 
νν πο σογγθοῦν ππάογβίοοα {Π6 Ἰαΐοῦ ῬΠαβ8 
οἵ (ῃ6 “εῤικόἠιε νιὰ5 Ῥ]οείπιβ,᾽ δηᾶ τΠαΐ 
“ἢ 6 50-ο4]164 Ῥ]αιοηΐο 1)]1α] οιῖς 15 ἃ 2725 5- 
φεγοίγεεἶγεῖ55.᾽" 

7 παραϑείγματι κτὰ. 566 Ννὶ 4840, 
5ΟΙ Α-Ο͵Ὗ͵)Ὑ,Ν.2272. 
540 Β το ἑκάστους. 
11 οὐχ ὡς καλόν τι κτλ. 

566 520 Ὁ 72. 
520 Ε 71. 

δάοο 14 ἐὰν καὶ ἡ Πυθία κτλ. 
566. Οἢ ΙΝ 427 8, 6. 

ξυναναιρῃῇς,. 866 ε7. 9. ΤΠ6 ΟἸΤΟΓ 
ἰπ Α, Π, «πᾷ ϑϑνοῖαὰὶ μ88 Ὀεβίάββ, 15. ἃ 
ΡΓΘΙΥ δχϑθῖρὶα οἵ ᾿ΙρΡορυαΡὮΥ : οοπίγαϑὲ 

τὰν 
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ὡς δαίμοσιν, εἰ δὲ μή, ὡς εὐδαίμοσί τε καὶ θείοις. ἸΤαγκάλους, 
» Ν Ψ 

ἔφη, τοὺς ἄρχοντας, Σώκρατες, ὥσπερ ἀνδριαντοποιὸς ἀπείρ- 

γασαι. Καὶ τὰς ἀρχούσας γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Τλαύκων. μηδὲν γάρ 
“ , [] τ Ἅ »“-Ψ τι οἴου με περὶ ἀνδρῶν εἰρηκέναι μᾶλλον ἃ εἴρηκα ἢ περὶ γυναικῶν, 

“ ἊΝ 5» κα τς Ν Ν ἐς 3 ᾽ 
οσαι ἂν αὑτῶν ικαναὺ τας φύσεις εγγυγνώνται. ᾿Ορθῶς, ἔφη, εἴπερ 

ἴσα γε πάντα τοῖς ἀνδράσι κοινωνήσουσιν, ὡς διήλθομει: Τί οὖν; 
ἔφην" ξυγχωρεῖτε περὶ τῆς πόλεώς τε καὶ πολιτείας μὴ παντάπασιν 
ἡμᾶς εὐχὰς ἘΠ ΠΡ ἀλλὰ χαλεπὰ μέν, δυνατὰ δέ πῃ, καὶ οὐκ 

ἄλλῃ ἢ εἴρηται, ὅταν οἱ ὧς ἀληθῶς φιλόσοφοι δυνάσται, ἢ πλείους 

ἢ εἷς, ἐν πόλει γενόμενοι τῶν μὲν νῦν τιμῶν᾽ καταφρονήσωσιν, 
ς , ᾽ θ ́ 3 Ν Ἰὃ Ν 5 ..7 Ν Ἀν ὩΣ Ν λὺ 25 ἡγησάμενοι ἀνελευθέρους εἶναι καὶ οὐδενὸς ἀξίας, τὸ δὲ ὀρθὸν περὶ 
πλείστου ποιησάμενοι καὶ τὰς ἀπὸ τούτου τιμάς, ' μέγιστον δὲ καὶ 

Ἂν; ᾿ Ν , Ἀ “ 

ἀναγκαιότατον τὸ δίκαιον, καὶ τούτῳ δὴ ὑπηρετοῦντές τε καὶ 
Ε ἸΕΦΟῚ “ ᾿Ὶ ς ““ ͵ 

αὔξοντες αὐτὸ διασκευωρήσωνται τὴν ἑαυτῶν πόλιν; Πῶς; ἔφη. 
[{ Ν Υ̓ τὴ .} 3 ’ὔ 5 ΙΝ - 3 - 

Οσοι μὲν ἄν, ἣν δ᾽ ἐγώ, πρεσβύτεροι τυγχάνωσι δεκετῶν ἐν τῇ 

21. ξυγχωρεῖτε ΑΞ 2 : ξυγχωρεῖν τε Α'Π: ξυγχωρεῖς ΚΞ. 
ἑτὼν 

29. δεκετών Π : δέκ᾽ 

προσαναιρῇ ἵην 46τ Ε, ψν»οτα {πε ἰειηρία- 
τἰοη 15 αῦβεπξ δηα {Π6Ὸ Μ55 τἱρηῖ. Βαγηθί 
5ᾶγ5 (πα Α [ιὰβ ξυναναιρῇ, 1 Κπονγ ποῖ 
ΟΠ ΨΜ»ηδί δυΐ που Υ : 1 ἰουπα πὸ ίτασα ἴῃ 
[6 Μ8 οἵ δηγιπίηρ Ἔχοθρὶ ξυναιρῇ. 

15. εὐδαίμοσι. 1 ποί δαίμοσιν, [Π6ῃ 
εὐ-δαίμοσιν. 

ιό ὥσπερ ἀνδριαντοποιός. Τονείϊ 
566 Π15 ἴο πα δὴ δἰ] ϑίοη ἴο {ΠπΠῸ [δοΐ {πα 
Θοοιαίεβ Πα Ῥεεῃ ἃ βουρίου ; αὶ {Π6 
58 Π16 νγοσάβ τηϊσῃξς Πᾶνα θθθη τε 1 Πα 
μαά ποῖ: οἵ, (1 7. ἀπά (.) 1 561 Ὁ. 

20 ὡς διήλθομεν. ν 45:1 6 Π΄ 
5840 ἢ--5418. δ,ηπα]ν, τυ γεῤεαΐξ, 27 

2εγγεοί εἴΐν ἐς γ1οὲ α7ὲ ταε αςρίγαζίογε, ὅτεξ 
εαῤαδίε 97) δεῖγι γεαϊίδοαῖ, τολεγι ἔγδέε ῥϊἼο- 
σοῤ΄ογ5 Φέζοῦ16 δίγισις αγιεἶ φαμεεαΐθ ἐλ6 γοτεγι᾽ 
ἐλεογγισοίυσς, α7267 ὁαγεΐς 1710, Φ.67}) 0716 αὐοτδ 
216 ἀρ οΓ ἐδ. Οτιγ' ἀεεοιεγιέ ο7 ἐλ 2εγ7εεἶ 
εἶέν ἀρεῖ γῃαι ἐς γιοτυ «ΟἹ βοήθα. 

δ40"}" 22 εὐχάς. ν 430 Ὁ 72. 
χαλεπὰ κτλ. 5688 ΥἹ 502 Ὁ 7. 
23 ἢ πλείους ἡ ἢ εἷς. 566 οἡ ἵν 445 Ὁ. 
540 Ε 27 ἀναγκαιότατον. ἼΠΟΥ ν}]] 

δαάτηϊί πὸ σοηηριβϑίοη βανα ἱπαΐ οἵ ἈΙρῃϊ; 
ΝΟ οἰνίατη ἀγάου ρύανα ἰα]θηςπ ΝΌΠ 
να 5 ᾿ἰηϑίαη 5 ὑγγαπηὶ Μοηία αι !501148. 
(οπίταξί ΝῚ 492 Β---493 Ὁ. 

290 ὅσοι ἣν ἂν κτλ. Νεντηδη (472-- 
ἐοίες Το σΣ 1 Ὁ. 415. 21.) [Π]1η]τ5 1Π15 ῥτο- 
Ῥοβαὶ 15 “ἃ βοϊ[ςηβα νϑβίοῃ οἵ (8 βεῃΐθῃοθ 

ψν πο ἩΘυδο π|5 ραββεα οἡ {Π6 ΕΡἢ6ϑίδῃϑβ 
ἴου δχρϑ]!ησ Ηδγμηοάοτσιιβ᾽᾿ (Βυγνναῖει5 
Ηεῖδο]. 47. ττ4), θὰξ [Π6 Ῥάγδ]]6] ἰ5 ποῖ 
ΝΕΙΥ ΟΪοβθ. Ρ]αΐο᾽β καθαρμός 15 5 {ΠΟ ΠΕ Ὺ 
Εχρ αἰπθα Ὀγ ἴΠ6 ργξοθρίβ νυ ϊοἢ Πα Πϊπι- 
561 Ιὰγβ8 ἄονγῃ ἴῃ ΝΙῚ 501 Α: 8566 αἷἶβὸ 2701. 
203 Ὁ 8ΔΠη4 6βρεοίδ!ν Ζατυς 735 Β--7306 Ο, 
ΜΠ ΠΘΥΘ Π6 σῖνεβ δῇ ᾿ηἰθγθβίϊηρ βασνευ οὗ 
[ῃ6 νατίοιι5 καθαρμοί ΔΡΡΙΊσΑΌ]6 ἴο σΟΠ1- 
ΤΟ α][η5, αηα 7528 ἢ ΨΥ ΠΕΙΠου τΠ6 
καθαρμός οἵ [Π6 Δεῤῥόϊϊε 5. 1561 ΘἰΓΠ6Γ 
ῬΟΒΒΙΡ]8 ΟΥ δαδαμπαίθ ἴθ ὩΠΟΙΠΘΥ Τηδί(οῦ : 
τοί ΡῬτοποιησθβ ᾿ἴἰ δὴ εὐχή (2 αίο 111 
Ῥ- 218 72.). ΑΠ ἀρθ ψῃϊοἢ Παα νυ] ἢ Θββεα 
{Π6 διοικισμός οἵ Μαπίϊπεα (Χεη. Ζ7εἰ ν 
2. 7) ]ρ  νν 611 Πᾶνα γοργά θα 1ἴ ἃ5 ἔβαϑ  ]68. 
“ῬΟΒΒΙΡΙ6, θαι ΑἸ ΠΠ α]᾿ 15 ρα Πα Ρ5 {ΠῸ σαί οϑὲ 
νεγάϊοῖ. ΤΠ Ρυγραίίοη, Ἔνεῃ 1 ϑιισοοββ- 
[ΠΥ ΔρΡΡΙΙΘά, ταῖρῆς ποῖ 6 βυίποϊθηι ἴο 
βίασγί {Π6 οἱγ νν6}}, θαΐ 1 νου] θεὲ ἃ πἀβϑίαὶ 
ΔΌΧΊΠΑΥΥ ἴο {Παΐ “᾿ΘΧΡΙΕΒ55 ᾿Ἰἰαἰῖνα οσο 6, 
ΘΧΟΘΡΙΟΠΔ] Δ ηΩ θ6]οηρίηρ ἴο ΒΟΠ16 ΡΘ οι ΑΓ 
ΟΥ515,᾽᾽ ψΠΟἢ (ἀσοογάϊησ ἴο ατοίβ ]. 6.) 
ψνουα ἢοαΐ {Π6 δηΐθυρυῖθθ. Βοβαπαπεὶ 
Ταῖϊθθϑ {πῸ6 αιιθϑίϊοη πον ἰαυ {Π6 καθαρμός 
15. ΒΘΙΙΟΊΒΙΥ τηθαηΐ, ΤῸ 16 1 ἄρρθαῖβ ἴο 
Ῥ6 ΠΘΙΙΠΘΙ ΠΊΟΙΘ ΠΟΙ 655 βϑύϊοιβ ἰΠ8ῃ 
Ῥ]αίοβ ἰγβεαϊπηθπί οὗ {ΠῸ σθῆθγαὶ αι βίοι 
α5 ἴο {Π6 Ροββϑι Ὀ1Π1ν οἱ Πῖ5 1464] οἰ(γ : 568 
ΟΠ ΥἹ Ρ02 Ο ἀπᾶ Ηϊγπιοσ ΖΦ γι ἐελη7,,᾽ 14. 
Αολι. ἃ. 24. 2 οἱ, Ρ. 638. 



541 Β] ΠΘΙΝΕΕΙΑΕ Ζ [55 

3 ᾽ ᾿ 3 Ὥ Α “ “-“ 

541 πόλει, πάντας ἐκπέμψωσιν εἰς τοὺς | ἀγρούς, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν 30 
᾿ ᾿ ἣν “ ““ » “ ΩΥ Ν . “ », ΄ 

παραλαβόντες ἐκτὸς τῶν νῦν ἠθῶν, ἃ καὶ οἱ γονῆς ἔχουσι, θρέψων- 
“-“ ͵7] ἣ ΓῚ “ 

ται ἐν τοῖς σφετέροις τρέποις καὶ νόμοις, οὖσιν οἵοις διεληλύθαμεν 
, - μ «ὃ 

τότε, καὶ οὕτω τάχιστά τε καὶ ῥᾷστα πόλιν τε καὶ πολιτείαν, ἣν 
ἐλέγομεν, καταστᾶσαν αὐτήν τε εὐδαιμονήσειν καὶ τὸ ἔθνος, ἐν ᾧ ἂν 5 

, 5 » ᾿' , Πολύ γ᾽, ἔφη: ἱ καὶ ὡς ἂν γένοιτο, 
Ν “- 53 “᾿" 

εἴπεο ποτὲ γίγνοιτο, δοκεῖς μοι, ὦ Σώκρατες, εὖ εἰρηκέναι. 

Ῥ»Ἤ “ 

Β ἐγγένηται, πλεῖστα ὀνήσειν; 
Οὐκοῦν 

“ “ τὺ 2 “ » ΓΤ ς , , χ , 
ἅδην ἤδη, εἶπον ἐγώ, ἔχουσιν ἡμῖν οἱ λόγοι περί τε τῆς πόλεως 

ταύτης καὶ τοῦ ὁμοίου ταύτῃ ἀνδρός; δῆλος γάρ που καὶ οὗτος, 
- Ἕ Ὁ 5 Ν 3 ἴον », Ν Ὡ 5 ““ 

οἷον φήσομεν δεῖν αὐτὸν εἶναι. Δῆλος, ἔφη: καὶ ὅπερ ἐρωτᾷς, τὸ 

δοκεῖ μοι τέλος ἔχειν. 

τέλος πολιτείδο Ζ΄. 

30 ἐκπέμψωσιν---θρέψωνται. ϑιερΠα- 
πτι5 (νυ 1 ἢ βοπλα ἰηἔδυϊου Μ5 δας ΠΟΥ) γεα 5 
{π6 διΐατε, ψΏ]οἢ ΕΠ ΟΙ]α αἰθδὸ ννουῦἹᾶ 
γτεϑδίοσα ; αὶ ὅταν ἰ5 οαιγϊθα οὐ. (ΟἿ 1 

350 Β 71. 
541 Α 31 θρέψωνται κτλ. Τ. ἀπά Ὁ. 

δοσιβα Ρ]αΐο οἵ Ῥδγεὶν οοηϑι ἀθυϊηρσ “Πονν 
{Π6 ρῥγονίβίοη, νν Ποἢ ΠῈ ΠοΥα ἀΌγρΡΙΪΥ 1η- 
ἰτοάιτιοθβ, 15 ἴο 6 ὑβοοποι θα νι ννπμαὶ 
Ῥιξοεάεβ, ΒῸΓ πον δῖα {π6 ομ] ἄγε ἴο 
Ῥε ἰδιιρῃξ πλιϑῖς πα συ πηπαβίϊο ν θη 81] 
{Πεὶγ εἰ θύβ πᾶνε θθεὴ βεηΐ ανναυῦ ΕΎΟΙΩ 
ψγ μας οἴμοι ϑιαΐθ αὐ [Π6 πανν ἰθδοῆουβ ἴο 
δὲ Ὀγουρη ν᾽ Ρ]αἴο 15 Ρρϑυίβοι !Υ σοπεϊβίεηΐ, 
ΤῊ παν ἰθαοῃουβ ἅττα οἱ ὡς ἀληθῶς φιλό- 
σοῴοι δυνάσται ἐν πόλει γενόμενοι (540 Ὁ : 
οἵ. ΝῚ 400 Β, 502 Α Π.), ἀπ {Π6 Ὺ τυβιϊοαία 
{ΠπῸ Ῥαγθηίβ εἴς. 7151 ὀδεατέσε [Π6Ὶσ ρΥΈβθ σα 
ΤΑ ΚΟ 5 ̓ἴ ἸΠΠΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο Ὀγηρσ τ ρ ΟΠ] άγθη 
οἢ (6 πδνν ᾿Ϊη65. 1{ “{Πεὶν δ] ἀθβύβ᾽ οου]Ἱὰ 

ἰδαοῦ {πε γουπηρ' ΟΠ] γθη, ᾿Ε νου] 6 αἡ- 
ΠΘΟΘΘΒΑΙΥ ΔΠ6 τΊοηρ᾽ ἴο 56 πα {Π6πὶ ἰπίο 
{πε σοππίτν. Τοννείξ βεθηὴβ ἴο ἔογρεῖ [Ὸυ 
[Πη6 πιοιηθηΐ ἐπαΐ Ρ]αΐο 15 ποῖ πϑῦα 5ρϑβαῖκ- 
ἰηρ οἵ ϊβ οὐ οἰΐγ, θαὲ οἵ δὴ δοίπαὶ ον 
ὙΠΟ Π6 ννῖβηθ5. ἰο ἰγαηβίογμη ἰηΐο ἢΪ5 
καλλίπολις, 

4 καὶ οὕτω κτλ. ΤΠα ᾿πῆηϊῖνε5. 511] 
ἀερεηά οὐ ξυγχωρεῖτε. 

5. ἐλέγομεν. ΤΟ ΡΠΟ]4᾽5. λέγομεν 15 
ΒΑΥΠΊ]655, θας ἀΠΠΘΟΘΒβΑΥΥ : οἵ. διεληλύ- 

θαμεν τότε ἀῦονε. 
5418 7 εἴπερ ποτὲ γίγνοιτο. 

ὟΙ 502 Ο 71. 
ῖο ὅπερ ἐρωτᾷς τοίεϊβΒ ἴἰο ϑοογαίεθ᾽ 

ααεβίίοη. οὐκοῦν ---ἀνδρός; Οἵ. Χ 5056 
ἀλλ᾽ ὃ λέγω, ῥητέον. ““ΤὨδ ΡγΓαβθηΐ ᾿πΠ] ΤΥ 
15, 1 Ὀε]ϊανθ, σοποϊᾶρα ᾽" (Ώ. δῃὰ Ν.) 15 
Δ ΘΙΓΌΠΘΟΙΙ5 ἰγα 5] αἰ η. 

ΟΕ 



ἈΡΡΕΝΙΙΕΙΣΞ ΒΘ τ: 

Ἰ 

ΟΝ ΤΗΝ ΘΙ 5 ΟἿ ΤΗΝ Τῆὺν αὶ ἌΝ ΤῊΝ ΘΆΝΕΣ 

ΤΠΕ ἰδιηοιβ. 5: Π}ΠΠ1π6465 ἴῃ ΒΟΟΚΒ ΝῚ δηᾶᾷ ΨΝῚ Πᾶνε οἱαϊτηβα (ἢ6 
δἰτθηςίοη Οὗ ΕΥΘΥΥ ΤΠ ΘΙ ὙΠῸ [85 56ΓΟΙΒΙΥ δἰτοιηρίβα ἴο ἐχρομπα ἴἢ6 
ῬὨΙΠΟΒΟΡΩΥ οἵ Ῥ]αίο. Τί τιιϑί ϑυ!ῆοε.: ἴο τοίευ ρεπασαν ἴο ἰὐεθεγνερ- 
Ηείηζε (ἰγιραγίδεδ δἴο. Ρ0. τόγ---174: δΠ4 ἴῃ ρδυίσαίαν το ΠΈΜΨΕΙ], 
Ρλϊρεοῤὴν 97) Ζήξεουεγγ, ῬΡ. 429---448 ; ϑιάρνιοϊς, 7ομγφαΐζ οΥΓ Ζ τοίοργ, 
ΠΡ. Οὐ ἢ; Πποζξοῦ 5. Χ Ρρ. 1322 ἢ; 5ΠῚ ΠΟΙΠΟΥ Οὗ ἐγ ὙΠΟ Ὁ 
Οοοά {1 Ιαίος Μοῤιόζις ((Ὠίσαρο ϑίπάϊθϑβ ἴῃ ΟἸάαβϑίοαὶ ῬΏΙΠΟΙΟΡΥ 1 
ΡῬΡ. 1τ88--239). ὙΠΕ δἰτὴ οὔ {π6 ργεβθης ΑΡρεπαῖϊχ ἰ5. ποῖ Ρο]βιηῖοδὶ, 
Ῥυϊ ἐχρὶπαίουυ, ἀπα 115. 56006 ἰ5 ΠΠπηἰ64 ἴο 84η δχροβίοη οἵ [Π6 ἀΠΠΠ- 
σα] 165. οἵ {πΠῸ βυῦ]θοῖ 1ῃ ἃ ποτα σοηβθουξνε 8Π ἃ ΤΕΑΒΟΠΕΩ ΤηΔΉΠΕΓ ἴΠδη 
γγ8 5 ῬΟΒΒ1016 ἴῃ (Π6 ποίεϑ. 

ΑὮ ἱπίεγργείεσ οαρῃΐ ἴῃ {π6 ἢγϑί ᾿πβίδηοβ ἴο οομῆπα ὨΙΠη561 ἴο 58 0ῃ 
ΘΧΡΥΙΘ55 βίδίθιμηθηΐβ, Ὠϊηΐβ, δηα ἱπα]σδίϊοη5. ἃ5 816 Πιγηιβῃθα ὃν Ρ]αΐο 
ΠΙΠΊ561Ὁ ἴῃ {πῸ Δεῤκόζιε. ὙΠ6 ενιάθησε οἵ οἴπεσ Ρ]αΐοηϊς ἀἸδοσιιθθ δηα 
οὗ Αὐβίου!α ἰ5 σθυίϑίη]ν Δ Π11551016, ἀπ την Ργονα ΘΧΙΓΕΠΊΘΙΥ τιβοία! ἴῃ 
ΒΌΡΡΙΘΙθηςηρ Πα σΟΠΠΓΠΉΪπρ ΟἿ ταβα]5; θα 1 οὐρῃξ ποῖ ἴὸ 6 
ΔΡΡβδὶβα ἴο 1ΠῈ}] {Π6 βϑειπιοην οὗ 6 Μεῤκόίε πὰ5 θβθη ἢΠβασά. 

Ι ΜΠ] {τγ ἴο σοηίοσγιη ἴο {ἢ 656 σδῃοῃ5 Οὗ 1ηἰεγρτθίδίοη. 
ὙΤΠΕ᾽ Πἰπε 15 αἰνι θα ἰπίο ἔνγο ππ6 4118] ραγίβ, βδοῃ οὐ ΜΟΙ 15 50Ὁ- 

, ΄ 

ὁρατά 8ΐυδ δοξαστά νοητὰ 

ζῷα οἷο. 7,οτῦον νοητά ΗἸσΊΟΥ νοητά 

Α Ό Ο Ε Β 

εἰκόνες 

πιοῦν ΤῊΝ ΤΊΝΕΣ 

ἀἰϊνί4οα δοοογάϊηρ ἴο {π6Ὸ ῥτορουίοηβ οὐ {Π6 οΥΡΊΠΔ8] βθοιίοη. ΤΉι5 
(Εἰ. 1) 2 :Ὡ Ο: 3... ΟΖ, ἀπὰ ἘΣ ΕΘΖ ΟΣ: Ὁ. 

ΟΜ τορυεβϑθηΐῖβ (Π6 νοητόν: πὰ ΚΟ 15. οδ]]βα βοπιθίϊπηα5. δρατόν, 
ΘΟ Θ Π165 δοξαστόν. 
4 ϑἰαπιᾶβ ἴοσυ. εἰκόνες, 1.6. πρῶτον μὲν τὰς σκιάς, ἔπειτα τὰ ἐν τοῖς 

“ ᾿ “ἢ τς Ἂ ὦ , ν » Ν ν ΄, 
ὕδασι φαντάσματα και ἐν τοις οσὰ πυκνα ΤΕ και λεῖα και φανὰ ξυνέστηκεν, 



ΡΡΕΟΤΕΒ5 ΤΟ ΒΟΟΚ ΚΠ 15) 

καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον: 2.6 ἴον τὰ περὶ ἡμᾶς ζῷα καὶ πᾶν τὸ φυτευτὸν καὶ τὸ 

σκευαστὸν ὅλον γένος (599 Ὁ---510 Α 7,21.). [ΙΓ 15. ΟἸθατ, {Ππογθίοτα, [Πδὲ 1ξ 

ῬΙαΐο πιδαπ5 παῖ 6 58γ5, {π6 ομ]εβοϊβ τεργεβεηίεα ὈΥ “4.22 τα αἰβίϊηοί 

ἔτοπιὶ ἔμοβα τερτεβεηίεα ὈΥ 290, τπουρῃ {ΠΕῪ ἀγα βοῇ οὔ ἔπεπὴ ὅρατά 

(δοξαστα). 
ΟΕ ςἰαπιάβ ἴοσ ομξ ρατΐ οὗ τὸ νοητόν, 2.8 ἴογ ἴπ6 οἴθεῖ: 5686 510 Β 

τὸ μὲν αὐτοῦ--τὸ δ᾽ αὖ ἕτερον Δηὰ 511 Ο σαφέστερον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς 

τοῦ διαλέγεσθαι ἐπιστήμης τοῦ ὄντος τε καὶ νοητοῦ θεωρούμενον ἢ τὸ 

ὑπὸ τῶν τεχνῶν καλουμένων. Ηξετε ἀραΐῃ, 1 Ρ]αῖοβΒ ψψοιὰβ ἅτ6 ἴὸ Ὀξ 

τα κε 5ίτίιγ, {πε ΟΡ] βοῖβ τερτεβεηϊεα ὈγῪ ΟΕ τὲ αἀἰϊἰβιίίηοϊς ἔτομ ἴΠο5Ὲ 

τερτεβεπίεα ὃὉγ 2.8. ὙΠῖβ σοπο]ιβίοη 15. σοπἢΓΠΙΘ4 ὈΥ 516 Α σομηρατεά 

ΜΠ 5224 ἢ, Ποῖα [Π6 ΟὈ]εοῖβ. οἵ [Π6 Ἰονγεγ ᾿πιε!]βοῖι8] τηθῖμοα ἃγῈ 

οοΙηρδΙβα ΨΠ δμδάονβ οἵ 50-04]164 τεὰ] {πίηρ5 (422), ψῇεγεαβ {πε 
Πίρμει νοητά σοΙΓεβροπά ἴο ζῴα εἴς. (220): οἔ 511Ὲ ἐφ᾽ οἷς ἔστιν ἀηᾶ 

34 Δ. 
᾿ Θ0 ἔδυ, [ἃ ΜΠ] βοδύοαὶγ, 1 {πῖηκ, ὈεῈ ἀδηϊθά ἰμαὶ Ρ]αίοβ ἰδηριιαρε 
ΡοΪπίβ ἴο ἃ ἔοιυτίο!α ἀἰνιδίοη, ᾿π νῃ]οἢ {ΠΕῈγα ἀγα ἔννοὸ τηδῖη βαρ ῃηθηΐβ, ΕΔ οἢ 
ΜΠ νο βαθβεοίίΐοηβ. ὙΠ15 νίαν, ῬΠΙΟἢ Πδα ΠΙΓΠδτίο ὈΘΘη ΘΘΏΘΓΑΠΥ 
Δρρτονεά, νγὰ58 δἰίδοκβά Ὀγ 78 οβοπ οἡ {πε ρτοιπά τΠαΐ “ΠΕ ἰπἰγοάποίίοη 
οἵ ἴῃ ἢτϑε βεριμθηΐ 15 ππΙηθ δ Ϊηρ ΔΠα ἡγοῦβ6 {Π8 0 ππιηθδηΐησ, οἡ ἴῃ 6 
Δϑϑιτηριοη ἐπαΐ “1Π6 Ὀπίνειβα 15 σοπηρατεά ἴο ἃ ἡυδαπρατιία Ἰη6᾿" 
(5εε 7ομγηαὶ οΓ λίοίορν Χ ῬΡ. 132---τ50)ὴ. Τιεῖ τ15 {πεγείουβ ΕΧΑΤΊΪη6 

π6 ενϊάδηςσε οὗ (6 δεῤιμῥἠε ον τἴῃ6 βυθβθοίίοη 4. 
4} ᾿5 ρατὶ οἵ 40, απὰ κ᾽ ἰ5 οαδ!]εᾶ ὃν Ῥ]αΐο βογηβέϊμηεβ δοξαστόν 

Δα 5οιηδίπι65 δρατόν: 566 51ὸο α δηὰᾶ {π6 οἴῆεῖ ραββᾶρεβ οἰϊβα ἴῃ ΤΥ 
ποίε δὰ ἴοςο. Ὑμαΐὶ ἰμθη ἰ5 {πΠῸ6ὶ πηβαπίηρ οἵ δοξαστόνῦ ὙΤΠῈ ψοτά 15 
ΠΟΥ ΠΥ ποῖ ΒΥποηΥποι5. ΜΙ ὁρατόν, ἀπ νγα 88 ΘΌΓΘΙΥ Ὀοιηα ἴο 
Ἰπίεσργει ἰἴ5. τηθδηΐηρ ἤεγα ὈΥ͂ {πΠ6 τηθαηΐηρ ΜηΪοἢ ΡΙαΐο Πα5 δἰγεδαγ 
βίνβη ἰο ἴἰ ᾿η ἴῃ6 Δεῤκόης. Νον δοοογαϊηρ ἴο {π6 ἐχρ]απαίίοη οἵ δόξα 
ἴῃ Κὶ 476 8---48ο Α, δοξαστόν Ἰποϊ65 ποῖ ΟὨΪΥ {πῸ ΟὈ]εο5 οἵ βρῇς δηά 
16 οἴου βεῆβεβ, δας αἶβο, ἴῸΓ δχϑιηρ]θ, τὰ τῶν πολλῶν πολλὰ νόμιμα 
καλοῦ τε πέρι καὶ τῶν ἄλλων (479 Ὁ, ΜΊ ποίς δα 1ος.). [1 ψουἹά 
ἈΡΡβασ ἱπεγείοσα {πᾶΐ “4 δἰηθγαοθβ ποῖ ΟΠ]Υ ὁρατά, Ὀκὲ ΟἸΠΕΙ δοξαστά 
αἶδο, δΔηα (ἢδΐ διηοπρ ἰῃεθε δοξαστά τα σοπίαϊπαα 2 7767 αὐΐα ΟΡ ΪΑΓ 
ΟΔΠΟΠ5. ΟΥ ΟΡ᾿πίοπβ οὐ ἴῃ6 ϑρ]θοὶ οἵ ψηδὲ 15 Ὀθδαί μα], πρὶν, τὶρῃΐ, 
ψΊΟηΡ εἴς., ἃ5 ἐχραἰπεά ἴῃ 479 Ὁ. [{ Ρ]αΐο ᾿πίεπαβὰ τ5 ἴο τεϑίσοϊ 46 
ἴο ὁρατά, 1ΐ 15 ΤΕΑΒΟΏΔὈ]6 ἴο ΒΌΡΡοΒββ ἰῃπαΐ ἢθ νου] Πᾶνα πϑεα [Π6 ἴθ πὶ 
ὁρατά τπτουρποαί, ᾿ἰηϑίθα ἃ οἵ επηρ]ογίηρ ἃ οσα ψῃΪΟἢ ἢ6 Πᾶ5 δἰγεδαν 
ἀεβηφα 45 ἱποϊιάϊηρ ποῦ ΟἿΪΥ νίβι 0165, Ὀὰΐ οἴπαὺυ ΟΡΙ ΠΑ Ὀ]685. 85. ΨῈ]]. 
ΤΠαΐ ν51016 εἰκόνες οἵ ὁρατά τε οὗ 1116 ΟΥ ΠΟ τηβίδργϑίοαὶ ηρογίδμοβ, 
15 ἀουθι1655 ἴταα ; Ὀὰξ {Π6γῈ δῖα οἴπου δοξασταὶ εἰκόνες ὈΘ51465 ἴΠο58 
ΠΟ. ἀγα ν β1 016, ἀπα βϑοπια οἵ ἴπεϑε δῖα ὈΥ̓ ὯὨῸ πηθαῃβ ἀδείας οἵ 
βΒΙσῃϊποδπος δπα να]τθ. 

ἘῸΓ ΘΧΔΠΊΡ]65 οὗ 510} εἰκόνες νγε πᾶνε ποί ἔαγ ἴο 566]ῖς. ῬΡ]αΐο Ὠ]πηβε]ῇ 
ΔΡΡΘδΙβ ἴο τϑοορηῖζα {Πθπ ἴῃ 517 "Ὁ, 520 6, ἢ (5686 {πΠ6 ποίεϑ οἢ [ῃ658 
Ῥᾶβϑᾶρθϑ, ἀπ οἢ 5144, 517 4). ὙΠΕῈΥ ἱποῖαάθ [Π6 νόμιμα οἡ 51:76 οἴ5 
οἵ ἰαϑίθ, πῃογα]ν, {γαῖ εἴς. ΘΧΡΥΘΘϑΘα ΟΥΆ ΘΠ θΟαἸΘα ἴῃ τΠ6 ΟΥΚΒ 
οἵ ροεῖβ, ραϊπίειβ, δηα ατίἰδίβ βΈ ποίαν, βορῃϊδίβ δηα τῇ θίου! Δ η58, 
ἀεηλαρορῖιεβ, βίαι θϑπίθη, δηα οἴπειβ, ἰπ 50 [ΔΓ δἃ5. ἴπεβθ σῇ οὴ8 δηά 



158 ΡΒ ΟΝ. 19. ΦΟΟΚ ΤΙ 

ΟΡΙΠἸΟΠ5. 816 σοΟρΙΘα ἔτοπιὶ τὰ τῶν πολλῶν πολλὰ νόμιμα καλοῦ τε πέρι καὶ 
τῶν ἄλλων, ΟΥ ἔτῸΠῚ Δ ΠΥ ΟΠΕΟΙ ΟΡΙ ΠΙΟἢ5 Δ ηα “Δρρδδίδησεβ᾽ ψΠδίβοανυευ: 
568 ΨἹΙ 492 Α--403 Ε, ΠΙ 401 Β ἢ, 402 ΒΗ, Δηα Χ 595 Β--(Ἠζ Β. Μιοῇ 
1π6 βατηα νίενν 15. πε] 4 Ὀγ Νεί θϑηρ (Ζε. γαῖ Δ ογη. τι ῬΡ. 242---246) 
Δη4 οἴ εΥ5, δι Πουρὴ {πον Πᾶνα ποῖ, 1 [Π1ΠἸΚ, 5 ΠΟΙ ΘΕ ΠΕΠῪ 1Πη5156 4. οἡ [8 
αοὶ [πὶ ῬΙαίο βίδιηρβ 115 1ηζευρσθίδίιοη. 85 Ἰθρι παῖ 8Π6 σούγεοΐῖ ὈΥῪ 
ΠΔ]]1η6; 46 δοξαστόν, ἀπ ᾿ΠοΟ] Πα] ]ηρ ἉΙΊΟΠΡ, δοξαστά (Ϊπ ΒοοΚ ν) ποΐ 
ΟἾΪΥ ὁρατά Ὀπὶ 450 τὰ των πολλὼν πολλὰ νόμιμα καλοῦ τε πέρι καὶ τῶν 
ἄλλων. 

ΤΓ να Ποὺ ἰοοῖὶς [ΟΥΓ σοη ΠΥ ΔΙΙΟΠ5 1Π ΟἾΠΕΓ ἀϊδίορσιιθβ, [ῃ6 ,ϑοζλζεξ 15 
Τοδαγ δ ἢδηα νἱ 115 ἰδ θοταΐῖθ διηοιηΐ οἵ εἰκαστική Δ πα φανταστική 
(233-226 6, 264 ο1{). ΤῊ οΡ]βοῖβ. ἢ ψΠ]ο , ἴΠ6586 ἔνσχο αυίβ. 8.6 
ΘΟΠΟΘΙΠΕΩ σδηηοὶ θὲ ρ]αοαρα 1 ΔΗΥ͂ δερτηθηΐ οὗ {Π6 ᾿η6 Ἔχοθρί 4.2. 
Τῃ 1Π6 ,δοῤήϊεξ Ῥ]αίο ἀἰβεϊηρι5Π 65 Ὀθείνψεεη θεία ποιητική δά ἀνθρωπίνη 
ποιητική (θήσω τὰ μὲν φύσει λεγόμενα ποιεῖσθαι θείᾳ , τέχνῃ, τὰ δ᾽ ἐκ τούτων 
ὑπ᾽ ἀνθρώπων ξυνιστάμενα ἀνθρωπίνῃ, καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον δύο 

ποιητικῆς γένη, τὸ μὲν ἀνθρώπινον εἶναι, τὸ δὲ θεῖον 265 Ε), ἀηα Ὀεΐψεεῃ 
θεία εἰδωλοποιική ἀηα ἀνθρωπίνη εἰδωλοποιική (266 Β {΄ : 566 ΟἿ ΥνἹΙ 532 Ο). 
Νον {π6 νου οἵ ἀνθρωπίνη (845 Μ}}- ἃ5. θεία) ποιητική 816 ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ 
ΤΕ ΟΡ ΪΖεα ἴῃ 7220, ΜΏΙΟΠ ᾿ποϊθβ σκευαστά 85 Μ)Ὲ}} 85 φυτευτά, [Ι{ [5 
ΤΠ Θγοουα Γεθ οη8 06 ἴο σι ρροβα {Παΐ “4.29 ᾿ποϊπ 65 ἔΠ6 σγουῖκβ οἵ ἀνθρωπίνη 
(65. ψῈ]} 85 θεία) εἰδωλοποιική. Απά [Π6 5ορΠ]βίϊς τέ 15 ΟΠ6 ΔΙΏΟΠΡ; 
56 νΈΓΆ] νϑτὶθί!θ5 οἵ ἀνθρωπίνη εἰδωλοποιική, θεϊηρ ἃ 5:10 4]ἸνΊϑίοη οὗ δοξο- 
μίμησις. (ΟΟΙΏΡρΑΙΕ 4150, ἔου Ῥοείγυ, Μαβιο, δηᾶ {Π6 1πη8να δτίβ ἴῃ 
ΘΘΠΘΙΆ], ζατυς 669 ὉΠ [Τὰ τηᾶὺ 6 ποίβά (παῖ τηΐβ ἰ5 ποῖ [ῃε ΟἾΪΥ Ρατί 
οὗ τῇς Δ εῤιόζε ἴῃ ΠΟ ἢ να πιθαῖ ψν] ἢ ἀΟΟΙΤΙΠη65 δηα 4685 ΜΏΙΟΠ τα 
τοῦτα ἔΠΠ1Υ ἀανεϊορεα τη {πὸ ,μδοδάϊεξ απ οἴ Υ αἸδ]οριιεβ ΠΟ ἢ ΔΙῸ ΠΟῪ 
ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ σΟηΒΙἀΕγθα ἴο 6 ταϊδίίνοὶν ἰαΐθ : 566 οἡ Γ᾽ 476 Α. 

Οη {Π68568 ργοιηᾶβ 1 δ πη40]6 ἴο ἸοοΟΪΚ ΠΡΟῚ {Π6 ἢΙῖβί βεοίοη οὗ {Π6 
11Π16 ἃ5 ἴἢ ΔὴΥ ΨΑΥ Οἰΐοβα οὐ Ἂαἰδϑεζιςε οἵ πηροτγίαποθ [τ μου] θ6 
βίγδησα 1 Ἰῃ 8Δἢ ΘηιΠΠ γί οἵ {Π6 ΟὈ]εβοῖ5. οἵ ἱππον]εάρα 8η4 ΟΡΙΠΙΟη 
ῬΙαίο ποι] πανθ ἰεῖς ΠΟ ΤΟΟΠῚ ογ 1Π6 ὑΠΟ]6 ἀοπΊδιη οὗὨ “1114 .11Ο ι,᾿ 
ἢ ΒΟ ἢ, τῃ {Π6 Δ οῤκμόζε απ εἸβανεσθ, Π6 15 σΟΠ ΙΠτι8}}γ σοποεγηθά. 
Τὴ {6 δηδίοροιιβ οἰαϑϑιποδίίοη οἵ ψλζλ κα Ὁ---ο8 ἃ μουσική 15 51Π}1Π81}Ὺ 
ΡΙαοβα 1η {Π6 Ἰοννεϑί οἵ {πε ἔουσ ἀἰϊνιβίοηβ: οἵ. Βοβαηαιαὶ Οὐ α)Ώ071 
Ῥ- 202: 

ΤΠἼς βεοοῃά αἰνίβίοη οἵ {Π6 1πη6 πεϑα ποΐ ἀδίδιη τι5 Ιοῆρ. [Ι͂}{Π 50 [ὩΓ 
8.5 1 15 ὁρατόν, 1 πο] 1465 {Π6 ΟΥΙΡῚ 815, νυ ΠΕ ΠΕΥΓ Πδίμγαὶ ΟΥ ΔΙ ΠοΙΑ], οὗ 
της ὁραταὶ εἰκόνες ἴὴΏ 4.22. Ἐεραγακδα 1ῃ 115 ΨΙΔΘΙ πηθδηϊηρ, [Ὁ ΘΙ ΓΔ Θ 65 
411 [ῃ6. οἴπει δοξαστά οἵ ψΠΙΟΙ “1.292 Ρτοβεπίβ τ5 ἢ δοξασταὶ εἰκόνες, 
Δη4 ἀοιθΕ1655 4150 ΠΊΟΙΕ ; ΤΟΥ γα πεϑα ποῖ βιρροβα {παΐ Ἔνευνιῃϊηρ ἴῃ 
7)0 ὰ5 1ἴ5 σοιιηΐερατί τη “4.22. “Πδ6 σοΙτεβροηαίηρ βίαίϊα οἵ τη]ηα 15 
πίστις, ΟΥ “Ὀε]ΙεΓ᾿: οἵ, Ζ7γι. 26 ο ὅ τί περ πρὸς γένεσιν οὐσία, τοῦτο πρὸς 
πίστιν ἀλήθεια ἀπ! (ὐὉ7,. 454. Ὁ Π΄., ἴτοὰ ψῃ]ο ἀηα ΟΠΕΙ Ρᾶββαραϑ 1ἰ 
15. ΟΙθαι Παϊ πίστις (1π 1ηΠ6 ψίάδϑὶ 5656) 15 ἴΠ6 Πουπηα] διπάθ οἵ [Π8 
ἀπαίδευτος ἰοννατ5 15 δοξαστά 1ῃ ρΘΠΘΙΆΙ ἃ5 νγ}6Ὲ}} ἃ5. Π15 αἰσθητά ἴῃ 
Ραγίουϊασ,. ΤΠ ἀϊῆδγθπος θεία πίστις πα εἰκασία, ὈοΙ οὗ ψ ΠΟ 
Δ16 ΠΟΙ ΤΟΡ ΓΘ α ἃ5 νυ θίε85 οἵ δόξα, 15 ἃ νϑύγίηρ Ππδη ΠΥ ; ἴοΥ πίστις 
ΤΔΥ δ Τἱρἢΐδ ΟΥ το ηρ. 1 [Ὠ1η}ς {Π6 ραγίοα!αῦ σοπῃίταβδί  ]οἢ Ῥ]αΐο 
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Πδ5 'π νἱδν 15 θεβὲ ΠΠβίταϊθα Ὁ βθοἢ ἃ οα56 δ5 ἢ6 ΠΙΠΊ56}Γ ἀ6βοῦθε5 
10 Χ ὅοι ἢ---ο2 Β, ΜΠ ΕΤΘ {Π6 τά Καῖ οὗ ἃ σκεῦος 15. 5814 το Πᾶνε πίστις 
ὀρθή, ξυνὼν τῷ ΕΣ ταὶ ἀναγκαζόμενος ἀκούειν παρὰ τοῦ εἰδότος, γν ΠΕ ΓΕΔ 5 
{πῸ ᾿πηϊίαΐον οὔτε εἴσεται οὔτε ὀρθὰ δοξάσει, 50 {παΐ Π15 5ίαίε οὗ τηϊπα οδἢ 

οΠΪν ΡῈ εἰκασία. Ιῃ νἱενν οἵ {15 ραβϑδᾶρε 'π ΒΟΟΚ Χ, ψγε τυ α͵5ο (ΜΊἢ 
Βοξαπημεί, Οὐοληῥαηογ, Ὁ. 262) σοιηρατα ζΖάϊ,, 56 5ῇἢ, ὙΠα διίβ οἵ 
ΟΔΥΡΕΠΙΓΥ, 511Ρ- ὈαΠαΪηΡ, Βοιι56- θυ] αϊηρ εἴς., 85. ΜῈ}} δ85. “Ρορυϊατγ᾽ 
ἀριθμητική, μετρητική εἴο. (56 Ε---57 Ὁ: οἷ, ΝΙΙ 526 Α71.} ἅτα Ρ]δοβά ἴῃ 
1Πη6 βἜοοπά Ἰοννεϑί οδΐθροτυ οἵ τῃη6 Ζ η)λοόμδ. ΤΉ ΘΥ ἀΥα 41} οἵ τε σοη- 
οογηθα ΜΠ ΟὈ]εοἰ5 θΕΙΟΠΡΊΩρ, ἴο ἴΠ6 βεοοπά ἀϊνιδιοη οὗ [Π6 11π6, δη ννε 
ΠΊΔΥ {Πποτγείογα τα Κα 1 [δὲ [Π6 1ης6]]οῖπἃ] σοπ απ οη οὗ ἴΠο58 ὙΠῸ ΡΓΟΐα55 
δη ἃ Ργδοιῖβα ἴΠ656 ἃγί5 15 4150, δοσοτάϊηρ ἰο Ρ]αῖΐο, πίστις. 

1 5 ἀθουῦς {πε {Π|γὰ αἸν]ϑίοη οὗ ΡΙαῖο᾽β {πὸ τῃδὲ ἴῃς ϑτραίεϑί ἀἰβριιῖεβ 
Βᾶνε ταρϑά. 

Ἧγε Πᾶνα δἰγεδ αν 5θθὴ {Παΐ Ρ]αΐο νεῦρά} αι Ὠρ Ἰ5Π|65 θίγῃ {Πε 
οοπίεπί5 οὗ ΟΖ απ ἰποβε οὗ 252. Ιὰ 15 ἀπῆσι!ς ἴο σοποεῖνα ΠΥ ΠΕ 
5Που 14 Πᾶνε ἄοπε 50 ΠΠ]655 Π6 πηϑαηΐ {Π6η} ἴο ὈῈ τϑα]]ν αἸβιϊποῖ ; ἴον [Π 6 
ΤΟΒΟΙΓΟΘ5 οὗ Πῖ5 ἰδηριασθ ΜΈΓ σοί! ΠΥ Ἔα 14] ἴο ΘΧΡΓΈβϑΙηΡ ᾿Ηἰβ τϑαὶ 
νίαν, ΨΠαΐενευ τ νγαὰ58. ὙΠΟΙΘ 15 ΠΠΟΥΘΟΨΕΙ 8 δχδοῖ σΟΥΓ ΘΡΟΠἄθηοα 
θδίνθοη ἔπε οὔ͵θοῖβ οὗ {πῸ αἰγὶ ρϑυ ΠΟ α] δἤδοι!οη 5 οὐ βίαϊθβ (παθή- 
ματα ἐν τῇ ψυχῇ) δῃὰ {Π6 5ἰαίθβ {Ππεηηβεῖνβ; δηα διάνοια, ννΙΟἢ Ρ]αΐο 
ΤΟΡΌΪΑΙΙΥ τι565 ἴῃ ΟΠ ΠΘΧΙοη ΜΠ (5 (510 Ὁ, 511 Δ, 511, 511 Ὁ, 511Ὲ, 
526, 529 Ὁ, 533 Ὁ, 533 Ε, 534 Α), 15 ἜΧΡΙΘΒ5ΙΥ ἀἰδεπρυϊεπεὰ ἴτοπη νόησις 
ΟΥ νοῦς ἴῃ σ11 ἢ. δε δἵξ, ἐμεγείοσθ, ργεραγεα ἰο Πηᾷ ἃ ϑιτη 18 γ α15- 
τἰποιοη Βαίνγεθη {Π6 ΟὈ]θοίβ οὗ 1Π6 ἴννο τηθηΐα] βίδίεβ. Ὑγαΐ 15 {Π6 
Ροϑβίτνα αν άθησθ οἡ {πε βιιθήεοι ἢ ὙΤΠδΐ [Π6 Ἰονεῦ νοητά 416 ἴῃ 5] 6 οἴ5 
οἵ ΡΙαῖο᾽ 5 ργοραβάδιεςο βιπα 65, νΖ. τη  ΠΘ Πηδίϊοα] ΠΕ ΠῚ 6Υ5, πη Πα (10 8] 
ῬΙΆΠΕ ϑασία θϑ, τηδιΠοιηδίϊοαὶ βάθος, τηδιΠοτηδίϊοαὶ φοραὶ βάθους, Δηα 
“φοηβοηδηΐ᾽ παι 104] ΠΕΠΊΘΥΒ, ἈΡΡΘΔΙΒ. ΠΌΤ 510 Ο-ΟἘΘ, 511 Α, Β, 
ἘΠ Ὁ (τεχνών), 525 ο--ϑ26 Α, 527 Β, 5320 (τεχνών) 533 Ὁ συνερίθοις καὶ 
συμπεριαγωγοῖς χρωμένη αἷς ἘΠ ρομε τέχναις" ἃς ἐπιστήμας μὲν πολλάκις 
προσείπομεν διὰ τὸ ἔθος, δέονται δὲ ὀνόματος ἄλλου, ἐναργεστέρου μὲν ἢ 
δόξης, ἀμυδροτέρου δὲ ἢ ἐπιστήμης. διάνοιαν δὲ αὐτὴν ἔν γε τῷ πρόσθεν που 
ὡρισάμεθα, αῃὰ 5244. ΤΠΘΥ 416 ἀεὶ ὄντα (366 527 Β Δη4 οἴ. 520 6, Ὁ 21722.), 
θυ: πονευίμθ]εβ5 πολλά, 1.6, ἴΠΕΥΘ 16 ΠΊΔΠΥ ΠηΔΙΠ ΟΠ] ο8] {Π|15. εἴα, 
(526 Α 21.), ΠΊΔΠΥ τηΔ 6 πηδίϊο 8] {ΠῚ 0165, δα παγοϑὶ αἴο., ΤηΔΠΥ πη Π6- 
τηδίϊοα] οὐ 65 εἴς, ΠΠΔῊΥ͂ ΘΡΘΟΙΠΊΘΠ5 (1 τῃ6. ψοΥα παν 6 δ]οννθ 4) οὗ 
ΘΟ τηδιΠοιηδίϊοα] φορά, τηΔὴγΥ οἵ δα ο ἢ} ραγΟ]αΥ 5εΐ οἵ ξύμφωνοι ἀριθμοί. 
ἘἸΉΔΙΠΥ τἢ656 μαθηματικά ΟΟΟΙΡΥ 8ἃῃ ἸηϊοιπηθἸαΐθ Ροϑιοη. ὈΘίνΘΘ 
αἰσθητά (δοξαστά) ἀπ 645. ''α Ἰθασῃ [Π15 (1) ΠΌ,Ὶ {Π6]Γ ΡΟΒΙΠΙΟη ἴῃ 
[η6 11η6, (2) τοπλ {π6 βἰαίθυηθπὶ Παΐ [Π6 τηδίΠ πη ί104] 1.6] ΠΡΌ ΠΟ 8. ΟΥ 
διάνοια, νΥ10 ἢ ΠΟΡΠ]ΖΕ5 {Π6Π}, 15 μεταξύ τι δόξης τε καὶ νοῦ 511 Ὁ, 
(3) ἴοτ {πΠ6 σοπβίδημγ τερϑαΐθα ορβογναίίοη (ῃδὶ 5.0 ἢ) βιια 165. “το πα 
ἴο ἀτὰρ 1.5 ἰονναγ5 Βειϊηρ᾽ (1.6. ἰονγαγβ 2.3} εἴς. 523 Α, 525 Δ, 5278: 
οὗ, αἶδο 525 Ὁ, 526 8, (4) ἴτοηλ ἴΠ6 αοὶ {Πα ν 116 αἰσθητά ἀγα Ῥϑ 5 ]ς 

1.ΑᾺ Παβιγ Ῥεγιιϑαὶ οἵ 510 Ὁ τηῖρῃξ Ἰεδᾶ τ5 ἴο βίρροβε {μπαΐ (ῃθσ ἰ5 θα ὁπ6 
Ἄππ μας, Β4παγο, ἀπ ανθὴ ἴο ἰἀθηιν ἴξ ἢ τῃ6 Τάφα; Ὀὰῖ 566 {Ππ ποῖεβ 
δὰ Ἰος 



τόο ΑΡΡΕΝΦΙΖΟΒ5 ΤῸ δΟΟΙ͂ ΓΚΖ. 

Δα πολλά, μαθηματικά αἀτε πολλά (526 Α) ἀῃᾷ ἀεὶ ὄντα (527 Β), ΠΕΓΘΑ5 
πε [6 15 ἀεὶ ὄν ἀπ ἕν. 

Ατβίοι!εθ ενϊάθηοθ 15. 12 σοῃηρ δία δοοοῦαά Μ 1 {π656 ϑἰδίθπηθηΐβ 
οἵ ΡΙαίο Πιτηβειῖ τη τπ6 ἀεῤιμόζε. “ῊΘ ταϊθναηΐ ραβϑαρεβ δὰ οἰϊε Ὁγ 
ΒοῃιΖ οἡ 77ε΄. Α 6. ο87Ὁ τ [΄. ἔτι δὲ παρὰ τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ εἴδη τὰ 
μαθηματικὰ τῶν πραγμάτων εἶναί φησι (535. Πλάτων) μετα ξύ, δια- 
φέροντα τῶν μὲν αἰσθητῶν τῷ ἀΐδια καὶ ἀκίνητα εἶναι, τῶν δ᾽ εἰδῶν τῷ τὰ 
μὲν πόλλ᾽ ἀττα ὅμοια εἶναι, τὸ δὲ εἶδος αὐτὸ ἕν ἕκαστον μόνον. “Τα 
ΤΟΙ ρΈΠΘΓα ΡΟϑι556. Ῥ]δίο 6 Π, 56 η51 0114 τηδί Πηηδίϊοθ, Ἰάθα5, οοη- 
βίδηίευ τη1115 ]Οο]5 ταίοσε Ατβίοίθεβϑ, οἵ. 9. 9920 14, Β 1ἰ᾿. 995" τό, 
2. 9970 12, 6. τοο2ῦ 12 5646.; Ζ 2. ΤΟ28" 19, Καὶ τ- τοβοῦ 4 566., Δ τ- 
τούρἃ 24. ΕΤ ἃ 56 510 1}1015 αυ1 46} τα θτ15 αἰ ουτα πηι Ποιηδίοαβ δείετηδ 
δἰ πη {84.01}}} παίατα (ακίνητα ὃ τό...), Ὁ ἴἀΕἰ5. Διιΐθη εο, αποα τηδίῃε- 
τηδίϊοδα α.] 461 τὰ 5. δἰπιβά θη} ἰοστηδα Πα Πηϊδ8 ΠΌΠΊΕΓΟ διηΐ, 468 νεὼ 
Πα4 6 1106: Βἰ ΠΡ] ΙΟΙ 6 δὲ πη, οἵ. Β 6. 1.].: τὰ μὲν μαθηματικὰ τῶν δεῦρο 
(6. τῶν αἰσθητῶν) ἄλλῳ μέν τινι διαφέρει, τῷ δὲ πόλλ᾽ ἄττα ὁμοειδῆ εἶναι 
οὐθὲν διαφέρει. Τία ατιιπὶ σα παίπγα ἴῃ τη 10 ροϑιία βιηΐ τη ϑιηδίϊοδ, 
ἸηΐΕΥ 56 5101] εἰ 4645 (μεταξύ ὃ 16), 586 ΡῈ εα Ῥ]δίοῃίσο 5651 5'σηϊποδξ 
Πος ἴρ80 νοοδβθαΐο τὰ μεταξύ, οἴ. 9. Θοτ"Ὁ 29, 9929 τό, Β 2. 997" 2, 13, 
9988 7, 6. τοο2 13, 21, Κὶ τ. ].]., Μ 2. τογγὴ τι (ΒοῃϊιΖ). 1 πλᾶὺ 68 
4Θϑίγα!α ἰο ατιοίθ ομς οὗ [πΠ6 πιτθτοιι5. ὙΠ ΓΠΠΟΙ5ΠῚ5. ΨΏΙΟΙ ΑὙΊ βίοι 8 τη Κ65 
οὐ ῬΙαΐο᾿β νίενν οἵ μαθηματικά, Ὀδοαιι586 [Ὁ ΔΡΌΘαΙ5 ἴο 4]}πᾶ8 αἸγθοῖν ἴο 
(6 εὐἀποβίϊομδὶ οὐττιου] τη οὗ {π6  εῤμόί[ε: ἔτι δὲ εἴ τις παρὰ τὰ εἴδη καὶ 
τὰ αἰσθητὰ τὰ μεταξὺ θήσεται, πολλὰς ἀπορίας ἕξει. δῆλον γὰρ ὡς ὁμοίως 
γραμμαί τε παρ᾽ αὐτὰς καὶ τὰς αἰσθητὰς ἔσονται καὶ ἕκαστον τῶν ἄλλων 
γενῶν: ὥστ᾽ ἐπείπερ ἡ ἀστρολογία μία τούτων ἐστίν, ἔσται τις καὶ οὐρανὸς 
παρὰ τὸν αἰσθητὸν οὐρανὸν καὶ ἥλιός τε καὶ σελήνη καὶ τάλλα ὁμοίως τὰ 
κατὰ τὸν οὐρανόν (εἴ. 520 Ο, Ὁ 21η1.)--- ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ὧν ἡ ὀπτικὴ πραγ- 
ματεύεται καὶ ἡ ἐν τοῖς μαθήμασιν ἁρμονικὴ (531 671.) κτλ. (7761. Β. 2. 
9970 12}, οἴ Μ 2. τογόν τι---τοΡ 14. ἼὙΠ686 ΜΟΥά5. 4ΓΘ, 1 ΤΩΥ͂ 
Ἰπαρτηθηΐ, δη δ ορείπει π5ῖ δηα τοϊεναηΐ οὐ] οἰδη οὐ ΡΙαίο ἴτομι {Π6 
βίδπάροϊης οἵ ἃ πδῃ οὗ βοίθβποθ, δῃη4 οπὲ ΜΠ ΠΟ Ρ]αῖο ὨϊΠΊ56]ξ, 
ΜΠθη Πα ντοίβ {πὸ δ εῤμόζιε, νγου!α ποῖ πᾶνε απδτγα]]8ά. 

ΤῊ 5ρῖ[6 οἵ {π]5. ῬΟΑΥῪ οἵ ενϊάδηοθ, ΘΠΟΥΕΥ 5ρθ 5 οὗ “ΓΕ |55]πηδ 1118, 
ΠδΙΙοΙαῖο ἦα Πυιπο 15. τη ΠΕ ΠΊ Δ 1Ο15 ἹΠΊΘΥ ΠῸΠΊΘΙΟΒ 56 η51165 δ ΠΕΠΊΘΓΟΒ 
ἰάδα]ο5 ροβϑίε5᾽ (ὧς 2. ἐά. ἀἄσείγ. Ὁ. 33), τϑίαβεβ ἴο αἰξ θαι τη6 ἀοοίτπα 
το ΡῬΙαίο, δῃᾷ ἰ5 βιιυρυβαα {παΐ ΖΕΙΙΟΥ 5Που]ἃ Πᾶνα θβθη 1εα αϑίταν. “Π6 
Θηζγο ΤΠθοσυ, δοοογάϊηρ ἴο {πε Αὐπδγίοδη οὐἱτϊο, ἀῦοβα ἔγοπη ἃ. Τη]δία κῃ 

Ἰηἰεγργοίαϊίοη οὗ 523 Ὁ---526 Β, ΨΏΕΓΕ αὐτοὶ οἱ ἀριθμοί (525 Ὁ), ΒΕ ἀ6- 

Οἴατγθβ, αῦθ “ ΠΪΠ1] αἰ απᾶπὶ Ἰάβαθ ΠΌΙΠΘΓΟΙΙΠΊ, βίοις αὐτὸ τὸ μέγα Θδ5ΐ 

ἰρϑίιιβ τηδρηϊ πα ϊηἷ5 46 α ἢ (1.6.). 1 Πᾶνθ βίαιβα τὴν νειν οἵ αὐτῶν τῶν 

ἀριθμῶν ἴῃ μ6 ποίδθ5 οπἡ 525 ἢ. Ηδεῖβ ἴξ πβεά ΟἹἱΥ Ὀ6 5814 {παῖ 1 

αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν, ἀΌοαΐϊ τ Ι ΟΠ τηδι ποιηδίοἰδη5. σον ΘΓ568, μη ΘΔ 5 [6685 

οὗ παμηῦεῖθ, ἴπθη αὐτὸ τὸ ἕν (525 Ὁ), 1.6. [π6 ἕν ἀθουΐ ΨνΠΙΟἢ πηδίῃε- 

ταδιοἴδηβ οοηνεῖβα (526 Α), ἰ5 ἴμ8. 146α οἵ “οπβ'" Βϊ ΡῬ]αῖο 5ρθᾶκβ οὗ 

ἃ γι ὀἼείήν οὐ ταδὶ μευηδίϊοαὶ πη]15: περὶ ποίων ἀριθμῶν διαλέγεσθε, ἐν 

οἷς τὸ ἕν οἷον ὑμεῖς ἀξιοῦτέ ἐστιν, ἴσον τε ἕκαστον πᾶν παντὶ καὶ οὐδὲ 

σμικρὸν διαφέρον (526 Α). Ατε να {ΠΕ ἴ0 5ιρροβα {πα {Π6ΓῈ ἃΓΕ 2771» 

1άα5 οἵ “οπε᾽Ρ [Ὁ τηὰγ ΡῈ δάάεά {πᾶὶ ἴῃ [ἰδ Ἰδίθγ ἰγθαῖίβε οὰ “Ἴ]Ὲ 
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Ιᾶεὰ οἵ ἀοοά ἴῃ Ρ]αίοβ ἘΘΡΌΌΙΙς,, ΘΠΟΥΘΥ 5111} δάμεγθβ ἴο [ἰ5. οἱά 
ψΙΟνν. 

Τὴ Ἔχρ]απδίίοη ὑνῃ ΟΠ 1 ἃῖὴ δανοσδίηρ μα5 {Π6 βιρροτί οὗ Ζε!]ευἦ πὶ 
1. ΡΡ. 679 [{., Ττεπ θ᾽ θηθατρ δ ζαΐ. ἐδ 14. ὁ γηεηι. αοε7. ὈΡ. 7ο---8ο, ΒΟΏΙΖ 
ἀκ ἈΠ ἃ τη] ΠΥ οὗ βοῃοϊαῦθ. ΤῸ ΠΊ6 1 ΔρΡΡΕαΥβ. ἔα}}Ὺ ἀειηοηβίγαϊθα 
Ὀγ τῃ6 δνιάεξηοα οἵ ἴπΠ6 Δ εῤημόδι[ε αἰομα; ἃπα Ατιβίοι δ᾽ 5 ἐεβ  ΠΠΟΠΥ 15. ἃ 
γγΘ] ΟΠ] σΟΠἢΓΠηδΙΙΟη ἔτ ἃ 5ΟΌΓΟΘ ΜΉΘ 15 ΟἾΪΥ ΒΕ ΟΠ ἴῃ νά]αα ἴο 
Ρ]αῖο᾿ 5 οὐ ὙὙΠΈ]ΠΡ5. 

ΤΠε οπίοϊορίςαὶ {Πθου65 οὗ (ῃ6 λχύμς δπα 7 Ἴηιαθης αἀγθ, 1 Ῥεϊϊανο, 
ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΩΥ ΜΙ ἴΠ6 ΡΟΒΙΓΠΟΠ ΠΟΙ ἀϑϑιρηθα ἴο μαθηματικά. Τῃ (Π6 
“οῤιόζιε, τὰ μαθηματικά τα {π6 ᾿Ἰη]ς θεΐμνεθη αἰσθητά Δηα εἴδη, τερατάςα 
8.5 ΟὈ]εβοῖβ τεβρϑοινοὶν οὗ 56 Ώ51016 ἈΡ ΓΕΘ ΘΟ η δηα Κηομ]εᾶρε ; ἴῃ ἴΠ6 
ληοόπμς ἀθα Ἐϑρθοῖα}ν {Π6 Ζ7ηιαθιέ5, {ΠἸῸῪ ἀγα [Π6 σοΟϑ ΠΟ] ΟρΊοαὶ μεταξύ 
τι. ΠΕ αἰτία τῆς μίξεως οἵ της ΖΦ εἠόπς (23 ὁ [{.} 15 1π6 ἅ68, ἀπ πέρας 
ἴῃ {Παΐ ἀϊαϊορια 15 τὰ μαθηματικά. Ῥτοΐεοδοι (. ϑοῃηθίαθγ μα5 ροϊηςθά 
οὐ {Πδὲ Ρ]αῖο ““τηδοῃίς Γγ 4116 Βυβοπειηπηρεη ἄογ γε] πη 465 (εἰβίεϑ 
Ὧ45 Μαιμεπηδίίβομεα Ζι (σεβείζε {τ 16 Ν ευννγΚΠομπηρ 465 Οπίθβη," δηά 
1ῃ6 7 ριαδηΣ 15. Δ ἰδ θοσαΐα σΟΠΠ ΠἸΘΠἴαΤΥ ΟἹ 5. ΤΕΥ. ε 5866 τΠ6 
501] Δηα Ῥοαγ οὗ [ῃς {Ππ΄νεῖβε ἀπ Μη Ὀμ1| ὰΡ ὈΥ τπηθδηβ οὗ ἴπΠῈ μεταξύ 
ΟΓ μαθηματικά οἵ {πε Μεῤηόδιε, ἀριθμητική 5 ΡΡΙγΙΠρΡ, ΠλΠ θ 615 (32 Β εἴ 4].), 
ΡΙαηαῈ (σδοπιείιυ ἐπίπεδα (53 ἢ ἢ.), Βιεγεομηείσγ βάθη (54 Β Η.), Αδίτο- 
ΠΟΙῚΥ φοραὶ βάθους (36 ο ἢ, 394 ἢ, 40 ὁ {6}, δηα Ηδιπηοηΐοβ. {Π6 
ξύμφωνοι ἀριθμοί (535 Β [{}, δΔασοταϊηρ ἴο γῇ] ἢ της 805 οὗ {π6ὸ νου 
ΔΑ τηδῃ δῖ6 ἐταιηε. ὍΠε εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα, τῶν ὄντων ἀεὶ μιμήματα, 
τυπωθέντα ἀπ᾽ αὐτῶν τρόπον τινὰ δίσφραστον καὶ θαυμαστόν (πο 6), »»η]Οἢ 
βηΐοι ἱπίο {Π6 ἐκμαγεῖον ἀη Ιεανε 1 δΔοσογαϊηρ 85 τηοτία] ΓΠΙΠΡ5 Γ58 
Δ Πα Ρο 5, ἀγα ποίῃϊηρ θαϊ τηδ Πα ηγδίϊοα! ἰογη5---ης σοηίοηίβ οἵ (2. 
1 15 ᾿πΠΠρΡΟ 5510 16 ἴο ρυΐβιιθ [Π6 βαθ]θοὶ αυῖποσ μετα; Ραΐ ταΐθγεποβ πιᾶν 
Ὀ6 πιαάδ ἴο Ε΄. Θοῃ πη 5 Π᾿ϑϑεγίατοη οἡ οἷο ΚΚδγϑοληεαθγοῖξ α΄. Ζ7αθογιο 76 
ώη1 Ὧ]. Κῳῷ. μ. Σλη, ((ἰαβϑθη 1891) δπα (Ὁ. Βομηθι οι 5 Δα ΠΉγα Ὁ]86. νγουκ 
οὔ 2: δγίρε 4. 27ααςδες 7,4 4“. 2]. ληος. ((ετὰ τ878), ετα [Π15 
ἱπίογρτυείαιίοη οἵ ἴῃς δ λψιοόιες ἀθα 7 χιαξις ᾽α Ἐεχροιυηπ θα πα 1π5{ΠΠ64 
1ῃ. ἄδἴδ!!. 

ἼΤΠοτα τοιηδίηβ [ἢ6 ἐαγΠΕῚ ααδβδιίοη νπθῖΠοὺ {Π656. μαθηματικά ἤᾶνα, 
πκ6 της [ἄἀφα5 {πε ηΊβοῖνοϑ, ἃ γθὰ] δηα δι ϑίδητ] δχιβίθηοθ, ἀρασί ΠΌΤΪΩ, 
85 ὙΜ6]1] δ5 ἴῃ, 56 ῃ51016 ραγίοϊαῖθ. Ρ]αΐο ϑρεακβ οἵ (ῃς οδ]βοϊ οἵ 
Βεοιηθίμοαὶ βίμπμαν 85 ἀεὶ ὄν, οὐ ποτέ τι γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον 
(527 Β 3. : οἵ. 520 Ο, Ὁ 221.), ἀηα ἴῃ ἴπ6 Ζ,ηνιασις (1...) {παν ἀγα εἰσιόντα 
καὶ ἐξιόντας [Ι͂π ἴῃ6 ρῬαββϑαραδ δἰγεδαγ τείβιγθα ἴο, Αὐιβίοι!β βίαϊθθ Οὐ 
1 Ρ]165 {παΐ ῬΙαΐο τεραγάβα {Π6η} ἃ5 χωριστά, ποΐ Τηογοὶ]ν 1π {ποιιρὶι, θαΐ 
δοίαα!]γ, δἰ ποι ἴῃ 2741. ΒΒ. 2. οοδὲ 7 {{{ ΠῈ 1η[ουτὴ5. τ5. τπαΐ ἀποῖθοΥ 
Ἰηςουργθίδιοη οἵ τὰ μεταξύ νγὰ5 οἰπτεηΐ, δοσογαϊηρ ἴο ἡ Π]Οἢ ἴπθγν ἀο 
εχἰϑί, οὐ μὴν χωρίς γε τῶν αἰσθητῶν, ἀλλ᾽ ἐν τούτοις. Πα αν!άδηος οὗ {Π6 
Νεῤιόἠᾳ αὐ 7 ριαειές 15 ἴῃ τὴν Ορί πο ἰτοροίμευ ἴῃ ανουν οἵ {π8 νῖθιν 
ΜΙ Οἢ Αὐβίοι!ς δἰιγιθαῖο5 το Ρ]αίο. 

Τῆς ῬΙαίοηϊο ἰΠθοσν οἡ {15 50] 6 οἱ νν}}} 6 πηοϑί θαβιὶν ἀρρτεπθηαθα 
1 ννγὲ οοηίγαβϑί τὲ ΙΓ [Παὶ οὗ ἃ νϑῖγ αἰθγθης βοῆοο] οἵ ῬΒΙΟΒΟΡΥ. 

Ασοο͵ζαϊηρ ἴο Τομη ϑίπατγε ΜΙ “Ἰοῦς αχὶϑὲ ΠΟ ταὶ {Ππῖηρ5 Ὄχδοιν οοη- 
[ουτηδ]6 ἴο {Π6 ἀβἤῃ Ἰοη 5" (οἵ ροοχηρίχιοα] βοῖθησθ). “ΤΏ ΥΘ οχίβὲ ΠῸ 

Α. Ῥ. 11. 11 
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Ροϊπίβ. σίου τηαρηϊπαθ; ὩῸ 11πὸ5 σπου Ὀτθαάίῃ, ΠΟΥ Ῥετθο Υ 

δἰγαῖρῃς ; πὸ οἰγοθ5. ψἹ ΠῚ 4}1 {ΠΕῚΓ ΤΑ 1] ΘΧδΟΙν βαι18], ΠΟΥ 5446 5 ΜΊΠ 

411 τποἰγ Δηρ]65. ρίξουν τίρμι." ὙΠ “τ Δ}}ν δχίβίθηϊ" 1Πη65, ΔηΡ]68, 

Δ ἤριιταβ ἀγα [Π058 ΜὙΏ10 τα ΔΡΡΙῸ Ποηά 1Πτουρ (ἢ 56 η565, δηα “1Π6 

ἀοβηϊοη5, 85 {Π6Υ ἀγα οδ]]6α, πηαϑὺ θὈ6 τεραγαθα ἃ5 50Πη6 οἵ οὔὖΐ ἢτϑι δπὰ 

ταοϑέ οὔνίοιι5. σϑ πο γα ΠΙβαί]9 5. ΘΟΠΟΘΓΏΪηΡ [Π056. Πδίαγαὶ Οὐ] εοῖβ ἢ (Ζορίε, 

ΒοοΪς 1" οἢ. κὶ ὃ 1). Τὸ Ρ]αΐο, ου 1Π6 οἵμεῖ Βαηά, [ἢ 68 “Ὑ ἘΔ} οχιβίθης "ἢ 

δίγαίρης Ππ8Ὲ5 ἀτθ πὲ [Πο56. οἵ ΜΏΪΟΙ {ΠῸῈ ἀθἤη!οη 5ρ 6 5: ὙΠ ΘΓΘΑΚ5 

γἱ5 1016 11πε5 δηα τηᾶρηϊτ4ε5 4ο ποῖ οχίβί, Ὀὰὲ οη]ν “ θβοοπηθ. ΤΕ 15 186 

πὸ μαθηματικά ἀε5οτ θεά 1 ἢἷ5 ἀεβηϊομβ. οὐ πηδΕ που [104] 5οίθη 8 

νΠΐ ἢ της γεωμετρικός Ἰηνεδιραίοδ5, δηα 1 πον 40 ἠοΐ ΘΟΙΓΘΒΡΟΙΩ ΜΠ 

[Π6 [οπη5 ψνῃΪΟἢ νγὸ 566, 50 τη π0ἢ [Π6 ψοῦβ6 ἴοσ Ναίυσα  ὙΠ6Ὲ ἴδαϊε 1165 

ποῖ ΜΠ {Π6 πὶ ΠΟΥ ΜΙ [Π6 δημιουργός, θα: ΜΠ τΠ6 σοη ἀπ Π]οη5 οὐ Πηϊΐα 

εχίϑίαποα : μεμιγμένη γὰρ ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις ἐξ ἀνάγκης τε καὶ 

νοῦ συστάσεως ἐγεννήθη (777. 48 ΑἹ. 
1 [Π6 ἱπιεγργείδίοη ΠΟ ἢ 1 Πᾶνα ρίνθη 15 οουγθοῖ, ΜῈ 08 δ οὔδθ 

5866 ΨΥ Ρ]αΐο πη |Κ65 {Π6 βίπαν οἵ μαθηματικά ᾿ϊ5 προπαιδεία. τὰ μαθη- 

ματικά τα, Οὔ] δοιίνεὶγ ἀπὰ ὧδ γαείο, Δοοοτγάϊηρ ἴο ΡΙαἴο, τῃ6 “ροϊάξῃ 

ομαΐη᾽ Ὀεΐνεεη [4685 ἀπ ρα ουϊαῦθ, ἀπ π6 ΨηΠῸ Μοῦ] ἀβοθηά ἴο 

ΤΙάθας πυαδὲ ορ ΟΥ [πε Ἰαάάον νι μῖοῃ τμ6 Ατομιϊθοῖ οἵ τη6 ἴσηι- 

γεῖβο--θεὸς ἀεὶ γεωμετρών---ὰ5. ΠΙΠΊ561 Ρτονί ας. ΟἹ. ΘΟΠΏΘΙΘΕ. 1]. σ. 

54: 
1 τΠ6 ἀαδϑίοη 5 αϑκαά “ὙΠηδὲ 15 [Π|6 οἱθηιθης οἵ {τα δ οὐ ἸΘα ἴῃ 

ῬΙαΐο 5 ἵπεοῖν οἵ τὰ μαθηματικά ἃ5 μεταξύν,᾽ ἴΠ6 ΔΏΒΙΨΕΙ 15 ΠΟΐ [ΔΓ 0 

5θθῖκ. “ΑἹἹ οδ]θοῖβ ἰπ ἐπῈ ψου]ᾶ," 5805. Ῥ Πθνν 611, “Κν ὩΪο. οδῃ 6 πιδάθ 

τη68 βυθοῖς οὔ οὐγ σοπίθιηρ  ίίοη. τα Βα ογάϊπαίθ (ο ἴῃ 6 σΟΠαΠΙΟἢ5 οὗ 

Θρᾷςε, Τίπια, δη Νυμηθεῦ; δπα οἢ (15 δοσοιηΐ, ἴῃς ἀοσίγηθ5 οἵ ρυτα 

τὴδιμοιηδίίος παν πιοϑῖ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ Δ πα αχίθηβινα Δρρ]]οδ ἢ 5 ἢ ΕΥΕΓΙΥ͂ 

ἀερατίπιεης οὗ οὐγ ἰηνοϑεϊραίοη οὐ πδίσγε ἢ (δαϊοοοῤὴν φΓ ἐλε 7ραμοίηα 

μφείδρεος, Ὁ. 153). [1 15 ἂπ δαπητεά δος Παΐ “(811 σαι1565 Ορογαΐα δοοοτά- 

ἴηρ ἴο πιδιποπηδίϊοαὶ ᾿ανν5" (ΜΠ, Ζοφίο, ΒΟ π|, ΟΠ 24 ὃ Ὁ). ὙΠῸ 

Ῥοϑβιτίοη ψνῃΐοἢ ΡῬ]δίο 85515:}}8 ἴο τὰ μαθηματικά ἃ5 ἸηςοΙτηθα]Ἰαΐθ5. Ὀαῦ θη 

ΤἸάοας δπᾶ βθηβίθ]α {Πἰπρθ 15 δῇ ὁπο 6 δὴ δἰηντηδίίοη οὐ [15 ἴδοϊ δηα δὴ 

εἐχρδηδίίοη, ἔγομι [Π6 Ῥ]αίοηίο ροϊηϊ οἔ νίθυν, οἵ [Π6 τθᾶβοῃ ΜΏΙΟἢ ἀπά οΥ- 

1165 1. ὙΠὲ βαργειας Οδιβα οἵ της {Πηίνειβθ, δοςογαϊηρ ἴο Ρ]αΐο, 15 {Π6 

1ᾷεα οἵ Θοοά, οὗ ψῃΐοι, ἴῃ ἔπῈ 1αϑὲ δπαϊγϑίβ, [η8 οἵπεν [4685 816 5ΡΘοΙἃ] 

ἀοιευηϊπαίίοηβ, δηᾷ τὰ μαθηματικά τε 1ῃ8 ᾿ΠΒΙΓΙΠΊΘΗΐ5. ΟΥ̓ ΠΠΕΔη5. Οὗἁ 

ὙΠΟ {παὶ δα ψοικα ἰη Ναίατο ΤῊΐβ5 ἀπ ποίμηρ 658 15 ἴπΠ6 πηεϑῃ- 

ἴῃρ οἵ Ῥ]αΐο᾽ 5 ρτοίου πα πα ἔδπηοιβ ἰεχί θεὸς ἀεὶ γεωμετρεῖ, οὐχ ψΜὨΙΟΙ 

πα ΒΚ οὗ ἴπὲ Ζίρμασις 15. ΟἿΪΥ δῇ εἰ θογαΐθ σοπητηθηΐαυγ. ΠΥ 15 τ, 

ἴο ἴακΚα δὴ οὐνίοιβ {Ππϑίγαϊίοη, {παΐ τπ6 αν οἵ ρῃγϑίοδὶ βοίθῃοα 816 

ΒΑ ΙΓ Δ}Υ Ἔχριαϑβεα ἴῃ [ογπη5 οἵ πηδίπθγηδίῖοβ ὃ Ῥ]αΐο᾽ 5 ΤΕΡΪν ψοι]Ἱά Ὀ6: 

5ΠΏΡΙΥ θεοδιβα αοα τηδάδ τι568 οἵ μαθηματικά ἴῃ σοηβίτποίηρ {Π6 ὑγου]ά, 

πᾶ ψὸ τασϑὲ ἰπίογριοι τη {Πηἰνεῖβα 85 αοα πιδᾶς ἰἴ. ὙΠ [ἂν οἵ 

ΚΚΕρΙοῦ πᾶνε Ῥβθὴ ἀεβορεα 85 “Ἃ[ἢγῈ6 αν οἱ Ὀινίης δ ουκίῃρ ἴῃ 

Ναΐυτο, ἀϊδοονογεᾶ ὃν Καρ ον," δηα 18 ἀἀββουρίίοη 15 ἴῃ ἔα} ΠΑΓΠΊΟΠΥ͂ 

ΜΠ ἢ ῬΙαϊο 5 οοποορίίοη, ΕῸΥ {π6 γεϑὲ 1 5ῃου]α ΡῈ ποίβά 1Παὲ δυο ἢ ἃ 

νῖεν οἵ μαθηματικά Ἀρ06415 ἴῃ 115 Ὀτοδάθυ Οὐ 1165 ΜΙ ΡΘΟΙ ΠΑ ἔογοθ ἴο 

ἴῃς τοὶβίουβ. ἀημα ροεῖίοαὶ ἱπηδρὶ πιο ἢ, ἃ 5 5 οἴϊεῃ [6 οαϑ6 μι τΠ6 
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Βρεου]αίϊνα ἢϊρηί5 οὗ Ῥ]αίΐο. γε τῆδυ σοιῆρδία ποῖ οΪν {Π6 11η65 οὗ 
Μηΐοη (2 γαῖ οσί, ν1Ὶ 221 Π{) 

““Ἡ]ηὴ 411 ἢΪ5 {ταΐῃ 
ΕΌΠ]ονγαα ἴπ Ὀτὶσηΐ ρῥγοοδββίοη, ἴο ῬεΠο]ά 
Οτεαδίίοη, δηα {πΠ6 οπά615 οἱ 15. τη]ρῃΐ. 
ΎΠΕεη βἰαγθα {ΠῸ ἔευνι ἃ ῃθε]5, ἀπα ἴῃ Πἰὶβ Ππαπά 
Ηδς ἴοοϊς {π6 σοϊάθῃ σομηραββθδθ, ργθρϑυθα 
Τῃ (ἀοά᾽ 5 εἴθγηδὶ ϑἴοσγθ, ἴο οἰ του Π βου θα 
ΤῊηῖ5 Ὁ] πϊνεοιβθ, δη4 81] ογθαίβα {Π]ηρβ. 
Οπε ἴοοΐ μα σθηἰτθά, απ 16 οἴμοὺ {ὰατηρά 
Κουπηάᾶ {Πγουρἢ {ΠῸ ναϑί Ῥυοία παν ΟΌΒοσΓΘ, 
Απά 5αἱά, “ἼΠπι5 ἔδυ εχίθηα, {Ππ|5 [γ (ῃγ Ὀοιηάϑ ; 
ΤῊ θῈ (ἢν 1.5 οἰγουμηΐεσεησα, Ὁ νου}; 

Ῥαΐ αἶθο {πῃ ἔβηλοιιβ ραβϑαρα ἴῃ 58 ἢ χΧὶ 12 “ὙΠῸ Πδίἢ πηεϑαϑιγθα [Π6 
νγαίοιβ ἴῃ ἴΠ6 ΠοΙ]ονν οὗ 15. πα, δηα τηθτθα ουΐ ἤβανεη ψἹ ἢ {πΠῈ 5ρΡ8ῃ, 
ΔΠ4 σοΙηΡΓ πο η 64 (Π6 ἀπὲ οὗ {Ππ6 δαυῖῃ ἴῃ ἃ τηθάβιγ6, 8Δη6 ννεϊρῃθα (6 
ΠΟΙ ΠΐΔ] 5 π᾿ 56 4165, Δη6 {Π6 Π1115 1 ἃ θαϊδηῃςε ἢ ἢ 

ΕῸΓ ϑΡΘοίαΙ (ἰἸδοιβθοη5 Οα “ἼΠ6 ρῥτοραεάδις βίμαιθθ οὐ 1Π6 
ἘΘΡΟΌΙΠΟ᾿ «ἀπᾶ “Οη Ρ]αΐοβ Πιδ]θοιῖο 566 Αρρεμάϊοεβ 11 δηά 11]. 

ἼΠΕ νίονν ΠΟ 1 ἰακα οἵ {ΠῸ6 51 πη16 οἵ ἴη6 ανε δηα 115 σο Ἔσο 
ΜΙ ἰπαΐ οἵ τη6 ΤῖπῈ ἰ5 ἔν Θχρ]διηθα ἴῃ ἴπῸὶ οΐε5. οὔ ΒΟΟΚ νΠ 
(5144, Β, 5154, 515 0, 516 Α---Ο, 517 Α, 517 Ὁ, 510 Β, Ὁ, 520 Ὁ, 532 Α---Ο). 
1 15 ὉΩΪΥ ΠΕΟΘΘΒΑΙΥ ἴο 844 ἤδτα τΠδΐ [οὐνεῖ ἀηα ΟδρΡθεῖ! 5 1ΠΓοΥρσοίδιοῃ 
(701 ἸΓ ΡΣ τῇ ἰϑ; Π| ΡΞ 915-517 δηά Θἰβειν Π6Γ6) ΔΡΡΘΑΙ5 ἴο τὴη6 
ΒΟΙΠΘ ας ΒΘΥΙΟΙΒΙΥ ΤΟΠΡ 1η Τερατα το {Π6 ἀγάλματα οΟΥ εἴδωλα οἵ [6 
ΔΙΠΘΡΌΥΥ, ἡ ΠΟ ἢ, Δοοοτά!ϊηρ ἴο ΟαΉρθ6Ι], “ἐ ροῃηϑβίαζα ἃ Ἰοννεῖ βίαρα οἱ {Π6 
1468] νυν ῃϊοἢ 1ῃ Ρ]αΐο᾽ 5 ἰἸδαηριιασα 15 δίοηβ {Π6 τϑαὶ, ηοΐ 1Π6 ἱπυμη αἰ δῖον 
ν 510 16, θαΐς {πῸὶ {τὰ οὗ ῥῃθποηηθπα, [Π6 ἕν ἐπὶ πολλῶν ἑκάστων τῶν 
αἰσθητῶν, πὸ ἐγ ηια σ2οεῖός, ἴῃ 6 ἢγϑι ᾿ηςθητοη οὗ {Π6 ἕν λογισμῷ ξυναιρού- 
μενον" (1Π| Ρ. 17). Τονείί, 1Ε1 ππαδιβίδηα ἢ]πὴ ΤΡ Πγ, σοα5 ἄνθη (Ἀγ ΠοΥ, 
Δα ΔΡΡΑΓΘηΓν Γερασβ. 501η6 οἵ [Π6 ριοραθάδθαίο δέ μα165 ἃ5 50} ]1ΖΕᾺ 
ΒΥ 186 εἴδωλα (Π1 ΡΡ. 316, 317). [1 56 6115 ἴο ΠῚ6 416 ΟἸΘΑΓ ἴτομὰ {ΠῸ 
ΘΘΠΏΕ͵ΑΙ ΡΓΟΡΟΓΓΟῊ5 Οὗ [Π6 51Π1116 (514 Α2.) 1Παΐ της εἴδωλα 'π {Π6 οᾶνθ 
ταρτθϑεηΐ ἠοίῃϊηρ Ὀογοπα {πΠ6 ὨΙΡΠΟΙ ὁρώμενα ἀηα {Π6 ἈΙΡΠΕΥ δοξαστά 
(517 Α, 532 8, 6 7121.}, νν ΟΠ. ἀγα δι ΡΠ ΔΙΊ" }γ πολλά Δηα οἱ ἕν ἐπὶ πολλῶν, 
5111} 1ε55 1η6 νου ἃ5 οοποεῖνεα οἵ ὈγΥ 1Π6 τηδιποιηδίοίδη " (Τοννείι), 
ὙΠΟ ΤΡ ΡΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 Πρυγοα 85 ἃ φάντασμα θεῖον (532 67.) θυῖ 
ΘΘΥΓΑΙΏΪΥ μοί 8ἃ5 ἃ σκευαστὸν εἴδωλον : τοῦ γὰρ ἀεὶ ὄντος ἡ γεωμετρικὴ 

γνῶσίς ἐστιν (527 Ρ). 

Π᾿ 

ὌΝ ΕΠ : ῬΕΟΡΑ ΘΕΙ͂Ο Θ, 9185: ΟΥΣ ΤῊΒ ἘΕΌΒΕΙΟ. 

ῬΙ]αῖο5 ΠΙΡΠΕΥ βοπθηα οὗ δαἀποδίίοη ἢὰ5 ἰοτηηθα τη6 βαθ]θοὶ οἵ ἃ 
ἸΙατρα ΠυῈΓ οἵ ἀἰβϑθυίαιτοηβ Δ ηα δι. ] 65, θ6ϑι 65 16 δἰζθητοη νῃ]οἢ 
ἴι Πα5 τϑοεϊνβα αἱ ἴῃ6 παηᾶς οἵ σοῃ)ηηθηΐϊαΐοια ἀηα ΠΙδιου 5. οἵ Ρἢ1- 
Ἰοβορῇγ. ὙΤΠπε θεβὶ δηᾷᾶ δρ]θϑὶ αἰϊβοιιβδίοη οἵ {πῸὸ ᾿πϑίποα ἀηα βϑηοΊαὶ 
ῬΓΪΠοΙρ] 65 οἵ [ῃς ϑγϑίθῃ 15 5111, 1 {π|πκ, ΝΙΘΕΓ 65 ΠΡ᾽ 5 ἁυτίοϊθ ἴῃ Ἴοογῖφα 
(ΡΡ. 135---.80), ἴο ΜΝ Ώ]Οἢ [ἢ 6 ϑθοοηα νοϊαμηα οἵ Πἰ5 Ζερίμγος αγιαῖ Πϑονραίνιξ 

ἀν --- ὦ 
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(ῬΡ. 238--294) 15. ἃ ψεϊσοηθ ΒῈΡΡΙθιηβηΐ. ΔΙ ΠΟΥ 5. δυί!οῖε5 ἴῃ {πε 

φυμο Ῥλϊμοξοῤλῖίψηο (Χ ῬΡ. 517 ἢ. δπᾶά ΧῚ Ρρ. 283 Π) ἅτε οοποειηθα 

οὨἰ εν νἱτ ἀπε βοϊθπεῇς ἀϑρθοῖ οἵ Ρίαΐο᾽ Β σαττσα]η. Τῆς πλαῖπε- 

τηδίϊοδὶ αἰ που 65 μαννα θθθη ἴο ἃ ἰαῖρε δχίθπς οἰβαγθα ὉΡ ὈΥ Πἰβίουιδῃ5 

οἵ τιαϊμποηιαίϊοβ, απ α οἵπου δας Ποῦθ. Οὐ βρεοῖδὶ ΠἸΟΠΟΡΤΆΡἢ5 τη θη ΟΠ Εα ἴῃ 

πε ποίεβι ὙΠεδοβ ἰτθαῖβα περὶ τῶν κατὰ τὸ μαθηματικὸν χρησίμων εἰς 

τὴν Πλάτωνος ἀνάγνωσιν, ΜΟΙ Πα ρα15 Πᾶ5 εἀϊτεα δηα ἰταπϑαιθα (Ῥαγ5 

1802), Μ1Π θ6 ἔοαπα ΘΧΙΓΕΠΊΘΙΥ ἀι5θῖα], 811 [16 τιοτγε 50 {Πδῖ ἴξ 15 ἸαΥρ Εἰ Υ 

8. σοι ].ο. [ΓῸ ΠῚ ΘΑΤ]ΘΓ ΒΟ ΓΟ6Β. 
Τὴ 1η15 ἀρρεηαϊχ 1 ρτόροβα ἴο οιο ἢ ΟἹ 5016 αι ΘΒΕΙΟἢ5 ψνΙοἢ σου] 

ποὶ 6 δἀεηαδίεϊυ {τϑαϊεα 1 ἴΠ6 ποία8. 
ΤΠῈ πονεῖν οὗ Ῥ]αῖο᾽β ουστ!σα] πη [165 πη [Π6 Ἰπτευργείδίομ ψ Π]Ὸ} ἢς 

Ραΐϊβ ἀροη {ΠπῈ 50 ]βοί5. ῥτγεβουθεά, ἃπ4 ἴῃ ΠΙ5 σοποθρίίοη οὗ βοϊθηςῆπο 

τηοι μοί, ταῖμον τμδη ἴῃ Ἠ15 βεϊθοίίοη οὗ βιπι165 ἴο 6 Ῥυτβαθα. 1 ΜΨ01}} ΒῈ 

οὔ βογνοάᾶ {παΐ Πα οοηΐθββοβ Πῖ5 ἀθθι ἴο {πὸ ῬυτΠαρουθδηβ (530 Ε 71.); 4Π6], 

85 ΤἈΠΠΘΙΥ Ροϊηΐβ ουξ (1.ο, Χ ΡΡ. 521 ἢ: οἱ Π1ε15. 2 αι.  . 555: 17)» 

τἤοτο ἰβ πὸ τϑαβοῇ ἴο ἀουδὲ πᾶς {πῸὸ ῬυΓΠαρογεδη5. Πιδ46 τιι58 οὗ ἃ φηαας- 

γήρει Ἔγα Ὀτδοίηρ (1) ἀριθμητική, (2) μουσική, (3) γεωμετρία, (4) σφαιρική 

(Ξεε 77εο. 41». 4. το Αβὲ δηά ΗἸρροϊγίι5 1η ΤΠ ι1ΕΪβ 1.6... ΠΕτ6. [Π6 

ΟΥΩΟΓ 15. (1) -«ἀριθμητική:, (2) μουσική, (3) γεωμετρία, (4) ἀστρονομία). 

966 αἶβο [Ατομγνίαϑ) αποίθεα οἢὴ 5390. ἍὍΠῸ ΑΠΠΠΒΙΟΠ5. ἴῃ Ιβοοζαΐοϑ 

(ἐαπαίη. 26, 4μ1|ώ. 26τ Β., 266) ἴο ἂπι' Εἀποδίίο 8] σὐσγσα πῇ ΟΥἨ [1115 

Κιπα πιὰν οὗ οουτϑε Ὀ6 αἰπηθα αἱ Ρ]αΐο, θαι 1ΐ 15, 1 τ ]ηἸς, τλοτα ῬΤΟΌΔΌΙΕ, 

ἴῃ νῖίειν οἵ βοπι8 ραββᾶρεβ ἴῃ {π6 Ρ]αίοπὶς ἀἸαϊοριιθβ, [πὲ ἡ ἐφ᾽ ἡμῶν 

κατασταθεῖσα παιδεία (απαΐῆ. 1...} ἢα5. ἃ ΨΙΔΘΓ τείεσθποθ [Ἃ}ῈῸ0. 7 εποί. 

145.Α ὙΠΕοάοτιβ 15 5414 ἴο Ὀ6 γεωμετρικὸς---καὶ ἀστρονομικὸς καὶ λογι- 

στικός τε καὶ μουσικὸς καὶ ὅσα παιδείας (1156 ] εὐἀποδιῖοη) ἔχεται, ἀπ 

“ΓΠπεδείείιβ ργοίθϑβθοβ ἴο Πᾶνα Ἰδαυηΐ [το πὶ ΠἰΠῚ γεωμετρίας ἅττα---καὶ τῶν 

περὶ ἀστρονομίαν τε καὶ ἁρμονίας καὶ λογισμούς (10. 145 Ο, ἴδ)». τ ἘΝ8 

δ παϊο5. ἰὼ ππδϑίίομ ἡνοτα Τα] θα “Ατίβ, δηᾶ ΗΙΡΡΙα5. τνᾶ5. ὁη6 οὗ {Ποϑὲ 

10 Ῥτοίεββθα ἴο ἴθαςοῃ {Ππὸπὶ πποι [15 ΠΔΙΉΘ, ἃ5 ΔΡΡΘΔΙΒ τοῦ «7 χοΐ. 

4188 (5:6 5σ1ιση. δηα 7222. 271αἱ. 285" 11.). ΕΥΟΠῚ 1658 Ῥᾶβϑαρεβ νγῈ 

816 ἤιδει ῃεα ἴῃ ἀταινίηρ [Π6 Ἰπίθγεμοθ τπδὲ ἴπΠ6 ῬγιΠαρόγθδῃ χιεααγ 1 1177} 

νᾶ ἴῃ 5ΟΠῚΘ ΓΟΥΠῚ ΟΥ ΔΠΟΐΠΟΓ θασοπληρ ΤΕΟΟΡ ΖΘ [ἢ {Π6 Θαυ]ν Ῥατὶ οἵ 

186 ΤΟὐυ1ἢ σΘΠ ΤΥ Β.6.. ΔΠ 4 Ἔνθ ΘαΠ]Πεῦ (οἵ. ΟΥαϑθοιροῦ Ζ 7 5Ζο η7ι "τ. 

ζ771677. τι Ρ. 3490). ΤΠ δασιοη οἱ Ξ᾽θγεοι αν 85 ἃ βοραῖδίθ «πα 

᾿παορεμάθας Ὀτάποῦ οἵ βίθαν 15 ἀοαθ11655 ἀπε ἴο Ρ]αΐο, ἃ5 ΠΥ ᾿πἀεοά 

θὲ ἰηζοιτοα ΠΌπι Πἰ5 Οὐ ἢ τα πιατ 5 (528 Β 8); θα βιθυθουηθίγοαὶ ΡΓΟὈ ΘΠ 5 

δα Ῥθθὴ μαμαϊεα Ὀδίοσε ἢ15. τπὴ6 ποῖ οἷν ὈγΥ ἴπΠ6 ῬγιΠαθοσθδηθ, θα 

αἶΞο ὈΥ Απαχαροτὰβ μα Πϑιποοιἔι5 (528 Β, Ὁ 2122.}, Δ ΜΕΓΘ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 

τϑοϊκοποά δ5 ρατί οἵ γεωμετρία. 
ἼΤη6. οἰμᾶϊες. αἴ αὐτδηρεα ὈΥ Ρ]αΐο ἴῃ ἴῃ8 ββεήπμεηςσθ, ὙΠΘΟΙΥ οὗ 

Νυθοῖθ, (δοπιθίτυ, ϑιεγθομιθίσυ, ΑΒΤΟΠΟΤΩΥ ἀπ ΗδιμηοηῖοβΒ. [ΤΕ 15 

ποῖ, οἵ οοῦϊθε, ἴο θ6 βιιρροββᾶ {πὶ βαοῖ οἵ ἴῃς θη]! θι δι θ7εοῖβ5 15. 615- 

γηϊςο θα δ5 500ῃ 8ἃ5 [5 ΘΟ 5501 σοηθ5. προ ἴῃς βίαρε ; ΡΙαΐο Ἰηεθά 

ἸΏ ρ]165 [6 ορροϑίϊς ἴῃ 5310 ἢ. ἀπᾷ εἰβονπεγθ. 16 ΟΥ̓ΕΥ ὨΙοἢ Π6 

ΠῬΥΘΒΟΥΌ65 15 ἴπΠ6 οὐάου ἴῃ ΜΝ ΠΊΟΏ ἴῃ 6 506 οἴ5 ἅ16 ἴο θὲ Ῥεδράῃ. "1 ἤδνα 

τουο θα οἡ {πὸ Ῥαϊποῖρις ἀπ οι γίηρ [Π6 βεαπθηοα οὗ βεπ165 ἴῃ [Π6 ποία5 

Οἢ 526 0 ἀπὸ 528 4. δε ρτοοθβα ἔγοιὴ ΠΌΤΟΥ, γνΠΙΟἢ 15 ΡΙΘσ μη Δ Ὀ]νῪ {6 

"»“πασπὐπονανπαπονασον ἊΡ »ὧἱ 5.» 



ἜΡΡΕΙ ΕΘΥΖΟ, ΒΟΟΚΌΥΤΙΙ τός 

ἢτσὶ “ἰποθαβα,᾿ ἴο ὈΪα πα βΕΟΠΊΘΙΓΥ 84 5[θγθουηθίγυ, ϑΥ Π]Οἢ ἀγα σοποουποα 
τεϑρθοίίνειυ νι τΠ6 βθοοπαᾶ ἀπά {Πἰγά ὁ ᾿πογθᾶβαβ, 8Π4 ἴμπος ἴο φορὰ 

βάθους, τακίηρ Αϑίτοποόταν, ἴπ 6 ̓μτ6]] σῖτα] σοπηίθγρατίὶ οἵ νἱβί0]ς φορά, 

Ὀεΐοτο Ηαδγηηοπίοβ, Ψ μϊο ἢ 6815 [ἢ {Π6 1πτ6]]δοῖπα] σοιιπίογρατί οὐ 108 
φορά, νὶΖ. “ΞΣοηβοηδηῖ᾽ ἀπά “ἀἰββοπαητ᾽ παμηθεῖβ. ΠΘ ΘΈΠΘΓΆΙ ΡΥ ΠοΙρῚ 6 
Ρἰδίη]ν 15 ἔμαΐῖ νγα 5Βῃου]α ῬγΌρτα55 ἔτοπὰ ἴῃ6 1655 ἴο {Π 6. Τῇογα ΘΟΙΏΡΙΘΧ 
(Ν ει οϑμὶρ Ζερί ἀραῖς δῶν. τι Ὁ. 269), Ε80ἢ} βιισσαββῖνα βίαν δαάίηρ ἃ 
ἔγοϑῃ εἰεηθηΐ ἴο ἴποϑα ΜῃΪοη Πᾶνε ρτεοθαθᾷ ᾿ξ ἀπα ργαβιρροβίηρ [Π 6 

411. ῬΡΙαίο ψουἹα ποῖ, 1 [Π]ηἸκ, 4ΠΠ1οὺν [Πδὲ Π15. ᾿πἰθητοη νγὰ5 “το δύδηρα 
1Π6 βοίβποεβ δοοοσαϊηρ ἴο {ΠΕ ΟὈ]εοι- τη θυ ἴῃ ἃ ἀἰγθοίίοη ΠΌπι ἀὈβίγαοί 
ἴο οοποτεῖθ᾽ (Βοβαπηπεὶ Οὐηιῤαρέογι ᾿. 288), ἴογ {πε Ῥ]αϊοηΐς βοίθποθβ 
οἵ Αϑἰτοῃοπιν πα ΗδΥΠΊΟΠΪο5. 816, ἴο 580 {Π6 ἰβαϑί, ἃ5 “δοβίγδοι'᾽ δ5. [868 
βοίθηςοβ οἵ Νυηθει. Βαΐ ᾿πδϑηλιοῇ 85 ἃ 50114 σοποεία [Π]ηρ᾽ 15. δίτο 
411 δὴ δι θοα!πηθηΐ, πουρ ἢ ΟἿΪν δῃ ἱπηροτίθος δ οαϊμηθηΐ, οἵ τηδίπα- 
τηαίϊοαὶ βάθος, ῬΙαῖο᾽5. συτι!ο] τη}, 50. [ἈΓ, Δη ἃ ΟΠΪΥ 50 ἴαγ, 85 1 ἄοε5 ἴῇ 
τΕΔΠ ΠΥ ἴθαο τι5 ἴο ἀπαεγβίαηα {Π6 ν]51 016 σοπογεί ΠΠίνθυβ6, τλαΥ, 1Γ γγ8 
416 50 τηϊπ θά, ΒΕ με ἴο ρτοςβεά, ἴῃ Ασὶβίοιςθιδῃ Ἰδηρααρα, ἔτο ΠῚ [ῃ6 
πρότερα φύσει ἴο ἴῃς πρότερα πρὸς ἡμᾶς. 

Ἐχοδρὶ ἴῃ [Π6 ροϑβιξίοη δβου θα ἴο “Μιυβιο᾽ οὐ “Ἡδυπιοηῖοβ, [ἢ ΟΥ̓ΔΕΓΥ 
οὗ βιπάϊοβ ἴῃ {πὸ εῤμόἠις ἀρτθαβ ψ ἢ πὲ οὗ {π6 Ῥυίπαρογοαη φηαί- 
γίρίμνῃ. ὙΠῸ ΡΠ ταβθοΙορυ οἵ 526 α δῃά 5.28.4 τΏδ 85 1 Ῥυόρ8 0 ]6 τΠδὲ 
[Π6 Ῥυϊποῖρὶε οἵ {π6 Ῥυιπαρογεϑῃ διγαπρεηιθηξ γ5 ἴΠ6 βαπηθ. “ϑεοοηά 
Ἰποιθαβθ᾿ οδὴ ΟἿΪΥ τηθᾶἢ “5Εοοπα ἱπούθαβθ᾽ οὗ [ῃ8. ροϊηξ οὐ υηϊέ, (6 
“βτϑῖ ᾿πούθαβθ᾽ θείης ἴΠ6 11π6 ΟΥἩ ΠΡ 6. Νοῦν [Π6 ῬυΓΠαρουθδΉ8, 85 185 
νὑ 6 1} Κπονγα, Ὀ81ΠῈ ἀρ {πε ΤἸπ6 ουἱ οἵ ροϊηΐδ5, {π6 ρΙαπα ουἂξ οἵ 11η65, δηά 
ἴῃη6 5014 ουῪΖὸ οὗ ΡΙαπ65: 5ε6 ἘΡ. ὃ 64. (15. 15 δα 4}}ν {ππ6 ν ΠΟΙ ΠΟΥ 
ΜῈ ΞΈΡΡοΟβα {Ππαὶ {ΠΕΥ σΟΠΒΟΙΟΙΙΒΙΥ ΟΥ ὩἸΠΟΟΠΒΟΙΟΙΙΒΙΥ τερατάθα [Π6 οοϑιηο- 
σοηΐοδ] πηὶξ οὐ ροϊπξ 85 Πανίηρ μέγεθος, [που] Ρἢ ἴῸΣ τὰν Οὐ ῬαΥΣ 1 ἀρτθθ 
σι Βυγπεῖ, 2 αγὲν ΟἸγοοῖ Ῥηϊοσοῤὴν ΡΡ. 312---315, [πα΄ {ΠΕΥ̓ ΘΟ ΒΟΙΟΙΒΙΥ 
50 Τοραταθα ἴΐ, αἴ 41} ενεηΐβ ἴῃ [ῃ6 δϑυ] εῦ ἀπ τηογῈ ΟΥΒῚΠ4] ἔογπι οἵ 

{πεῖν ΤΠθοτν : 586ε6ὲ Ατὶβί. 7224. Μ 6. τοδοῦ 20, 32 ἃπἃ Ν τοοϑυδτ ΜΙ 
Ῥᾶνς. ὦ τ. 231 24, το. 241: 3, ἃηα ΟἰΠαῚ ράβϑαᾶρεβ οἰϊβα ἴῃ Βιυγησέ, 1.6. 
Ρ. 3155.) [Ιξ τὰν ἐπογείοσα Ὀ6 ἰηΐοσγοα τηαὲ [Π6 Θχριβββίοῃβ “βεοοηα 
δᾶ “ἰΠϊγ ᾿ποιθαβθ᾿ δῖα ἴῃ {πεὶϊ οτἱρίη Ῥγιπμαρογθδη, δηᾶ, 1 50, νγῈ 
σαπηοὶ ἄοιθὲ {Παΐ ΡΙ]αίο᾽5 ρα ποῖρ]6 οἵ δια ρθηθηΐ ἀρτθ 65 Οἡ 1Π6 ψΠΟ]6 

ΜΙ {παΐ οἵ Ὠ15 Ργθ βοθββούϑ. 
Τῆς ροβίοη οἵ Ηδυηηοηΐοβ ἴῃ [Π6 Ρ]αίοηϊο ΒΟ ΠΘΠ6 15. ΠΟΝΘΝΟΥ ἃ 

τοι] ϑ κα Ὁ]6. ἀϊνειρθποθ, Θϑρθοία!]ν ἃ5 [Π6 βίθαάγ, δοοογάϊηρ ἴο 5310, 15 
σοποογηθα νι πο Υ5. [}ἢ αἰβοιιδϑίηρ [Π15 ρος ηφο, ψΠο0 ΠΙΠ56 1 
δχροιηᾶθ τῃ6 σύμφωνοι ἀριθμοί ἴῃ οοηποχίοη ΜΠ ἀριθμητική, (ἰ8- 
Πηρ 565 θθύνθθη [ἄτας Κιπ5. οἵ ἁρμονία, νἱ2. ἡ ἐν ὀργάνοις αἰσθητή, ἡ 
ἐν ἀριθμοῖς νοητή, απὰ ἡ ἐν κόσμῳ ἁρμονία (ρρ. τύ, 47 ε΄. ΗΠ16γ). ΡΙαῖο᾿ 5 
ἁρμονική ἄφθα!5 οἵ σοι56 Μ 1 [Π6 βθοοηᾶ οὗ {π656 ἁρμονίαι. Τῆς ἢ͵βί 
νου] ἢᾶνε βθθιηθα ἴο ΠἰηῚ Θαἀπσδ ΟΠ }}Υ τ1561655 ὀχοορὶ ὈΥ νὰν Οἵ 1}π|5- 
(ταϊίοη, {6 τηδι παπηδίϊοδὶ “ἀἰαρταπηβ (οἴ, 527 ἃ, 529 θ). η ἐν κόσμῳ 
ἁρμονία, »ΥΏΪΟ ἢ 15 ἀθβου θα ἴῃ Χ ὅτό ἢ ἢ, Ζ γι. 35. 8 ἢ, δῃᾶ Ὀγ ΠΘῸ 
139---147, σου] ποῖ 5εῖνε (ΠΪ5 ραγροβο, Ὀβοδιι88 ἴΐ 15 ᾿πδθ 10} 16, 1Γ 6 
τε ῬΙαΐο δἱ ᾿ἷ5 ψογά, νγγα ἀτ Ὀοιιπα ἴο βιρροβα {παΐ τπΠ6 Μιυβίο οἵ {Π6 
ΘΡΠοτο5, 1Πουρὴ τποτο ὈΘδυ 1] ἀπα ροιίθος ἐπὰη ΔΩΥ Δ 016. ὁ ΠαΥ- 
πηοηἶ65, 15 ΠΟ νυ  Π 6 1655 ἰηξθγίου τὸ {πανὶ νν ίοἢ [Π6 δίθάεξης οἵ ΠαΓΠΠΟἢΪΟ8 



τό6 ἌΣ  ΔΘΕ Χ ΟΟΚΟ 

ΔΡΡΓΈ θη 5 ἴῃ 15. πη] η4 (οἴ, 5.29 6, Ὁ ΜΙ 5.21 6), Ὀδοδαδ6 1 15 ρτοάιοθα 
Ὀγ {πε ππονεπηθηΐβ οὐ ν]510]6 δ σΟΥΡΟΓΘΑ] βίδγϑ; θαΐ 1 15 ῬΘΥΠ]551016 
ἴο ΒΌΡΡΟΞΒΕ [Πα {π6 βι] 6 Ῥγίπαρογεαη σοποθρίϊοη οὗ {πε {Πηϊνεῖϑα ἃ8 
“(οὐ 5 οὐρδῃ (Ὁ βῆβου. εἷξ 416 γαΐ. 13) ΤῆδῪ ἢᾶνα ᾿πάποθα ΠΙΠῚ ἴο ΟΥΌ ἢ 
Ὧ15 προπαιδεία Μ] ἢ {Π6 5σιπαν οἵ ἴΠο5Ὲ ΠΕ ΠΊΘΥΟΑ] ἡ σΟΠΒΟΠΘΠΟΘ5᾽ ὙΠΟΒ6 
δτδηαϑὲ ἜΧρσ} βοὴ [ἢ ἘΠΠ16 8 Πα 5ρᾷοβ 15 ἴπ6 ΠαυπηοηΥ οἵ Ππθανθη. 568 
4150 ΟἹ Χ 617 8. ; 

ΤῊΣ τηοϑβὲ οΠαγαοιουϑίῖς δηα αϑϑαηίῖαὶ ἐδαίπστα οἵ της ῬΙαίοηϊς. οὐτστῖ- 
Οὐ] 15, 85. 1 Πᾶνα δἰγεδαν τα κοα, 115 τηϑΠοά : 566 ἢ 522 Β, Ὁ, 
528 Ε, 520 6, Ὁ, 530 6. ΡΪαΐο ὨΙτη561 ΟὈν]ΟΙ5]γΥ οἰ Π15 1 85. παν (523 Α, 
5206, 5201}, ἀπα ἴΠετὲ οδῇ ὈῈ [Π|1 ἀουδὲ {παΐὶ {Π6 οἸδπη 15. 1881, 
ΤΠ6 το βγη βοΙθΠΠῆς γεϑααυ σδηηοί [81] το ὈῈ ΒιΓρΥ σε Δ Πα ΡΕΓΠΔΡ5 
5ΠοΟΚαα Ὀγ ΡΙαῖοβ Ἐποοποβα]εα αἰβίσαϑδε οἵ οὈβεγναίίοη δηα {ΠῈ τπι58 οὗ 
1Π6 5βεῆϑεβ. [ἢ {πῸ ΤΠ θοῖν οἵ ΝΠ Ε 5 δηα ΡΌ͵ΓΕ τι πη ί]ο5 ρΘΠ γα ΠΥ, 
1Π15 15 παΐυγαὶ δηαᾶ τίριῦ; ας ψγηδῖ Πορεὲ, πῈ Ψ|Π] ἀ5|κ, 15 {Ππ6ῦ8 [ῸΥ 
Αϑίγοποιηῦ ἴξ νὰ “ἀἰβρεηβε Μιὰ [ῃ6 ϑίδυγν πεανεηβ᾽ (530 Β)Ρ Απά 
ον οδὴ Ηδιπηοηῖοβ θῈ δαναπορά ἢ να ῥτόο 10 411 Ἰη αΙτγ Ἰηΐο οἱ ἐν 
ταύταις ταῖς συμφωνίαις ταῖς ἀκουομέναις ἀριθμοί (5310) [Ι{ ἢ85, 
᾿πάεεά, 6 θη τηδἰ πα "64 [πὲ “ἴΠ 6 αἸβοονειν οἵ Νερίαπα 15. ἃ {υ]Π]τηθηΐὶ 
οἵ ΡΙαίοβ δπίϊοϊραίοηβ᾽ (Βοβαπαῖεῖ Οὐηιδαηογ Ὁ. 203), ἀπ [πᾶΐ “Π8 
τηδι 6 πλδ 104] ἰτεαίτηθηΐ οὗ Π6 δηδ]γ515 οἵ ὑναν8- ΟΥΠ5. (566. ΠΟΙ ΠΟΪΖ, 
Τοῤ«ίαγ Ζοείμγος, ἘΝΤῚ τ 75) 566 Π15 ἴο 6 8 ΘΧχϑιηρ]6 οὗ γαβθατοὴ νη ]οἢ 
νου] Πμανε θεδὴ αἴτου Ῥ]αΐοβ οὐ πααῦὶ᾿ (10. Ρ. 294). ὙΠΕΙΘ 15 βοιηθ- 
τὨϊηρ το Ὀδ 5αϊ4 ἴῃ ἄνουγ οἵ 50 ἢ ἃ νίενν, απ Βοβαηαπαί πα ΝΟ [6 5Π1Ρ0 
ῬΙβδα {Π6]. οα56 νην ἀπ νν6}1. Βαΐ νγὰβ 1 ῬΟβ510]16 ἴο ἀἸβοονεῦ [Π6 
Ρεταγθαϊίοηβ. οἵ ὕὕταηιιβ ψ]πους οὐβαγναίοη  Απᾶ δνβὴ ϑιΡΡοϑβίῃρ, 
[ΠΕ Παᾶ Ῥεεη οὈβετνεά, νου ῬΙαΐο, αἱ {π6 {π|ὸ ἤθη ἢ6 σψτοία 
530α ΤΠ, ἢαγε βιβρεοίεα ἴμδὶ ἴπαγ ὑγετα ἄπ ἴο 16 ᾿πῆἤποηοα οἵ δῇ 
ὈΠΚΠΟνῈ Ρ]απεῖ, δηα θεία κεη ὨΙμη561 ἴο 15 ἀ6ϑ Ὁ Τῇ Ρτοίεϑϑου Αἀδιηϑ᾽ 
οδ]ου]διοη5 μα [Ἀ]]Θ, Ῥ]αΐο πιρης μανα οδ]]εα ΠΙμῚ ἄτοπος ἴοι {ΠΙΠΚΙηρ; 
γίγνεσθαί τε ταῦτα ἀεὶ ὡσαύτως καὶ οὐδαμῇ οὐδὲν παραλλάττειν ἃ! ΒΕ ΕΚΙηρ; 
παντὶ τρόπῳ τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν λαβεῖν, ΔΙ[Ποὰρ Π6 σου Πᾶνα 6πι- 
ῬΠμδΕ αν ἀρρτονβᾶ οἵ {πε΄ αἰρεῦτα. ὙΠῸ ἴδος 15 ἴπαὶ ΡΙαίο ἀπὰ Ῥτο- 
ἔδββοσ. Αάδπιβ Ῥεσαᾶη αἱ αϊεγεηὶ βηᾶ5---Ο]αΐο ἢ ΡΥ] μ8, Δαδιη5 
ψ [ἢ οὐδουναιίίοη. ὙΤΠαῖ ἡ ῃ]οἢ 15. ΟΠ δ ἢ ΟἸΤΕΙΥ͂ ἴο [Π6 [ὈΓΠΊΕΙ (529 Ὁ [.) 
15 ἴο [ῃ6 Ἰαΐζοι. [Π6 τϑα! γ σγμῖο ἢ ο8115 ῸΓ αχρδηδίίοη. [ὲ 15 ἵτπιθ, οἵ 
οουϊθθ, [Πα Ῥ]αῖο πλαῖτοϑ ὑπ6 ΡΥ ΠΠΑΥῪ ᾿ΠΡῈΪδ6 ἴο γα ἤβοιοη. σΟΠ]6 ἔΤῸΠῚ 
ΠΟΙ ΓΔ ἸΟΙΟΙΥ 56 Π56- ρεσοθριίοηβ (523 Α [Ὁ), θὰῈ ἃ5. 500 ἃ5 ἴπ6 1ηΐ8]]θοΐ 
15 ΓἈΙΠΥ τουβεί, ἴῃ 8 5εηβεβ. ἃῖ6 αἰβρθηβθα ὙΠ ἃ5. ΤῸ ἃ5. ῬΟΒΒ16]6, 
Ῥθοδιιβα {Π6γ τἢννατί δηα ἀεὈΠΙταῖα {πΠ6 ορεγαίίοηβ οὗ {Π6 τηϊηα, το μου; 
118. σοποϊϑίοηβ 685 δοθηίῆς δηα εχαοΐ (525 Ὁ, 529 Ὁ, 5314, 532 ΑἹ). 
Νοῖ ἄοθϑ [Π15 οοπο ϑίοη γοϑὲ ΟἹ ἃ ἔδνν Ἰδοϊαϊεα ραββαβ88, ΜΝ]. τηᾶὺ Μ6]] 
θὲ τἰπρεὰ νι οχαρρθγαίίοη, οὐνΐηρ ἰο Ρ]αῖο᾽β οοηῃίθιηρί ἴοὺγ [Π6 ΘΙΡΊΓΙΟ 
501 ΟΠ 5πη Οὗ οογίαϊῃη Θορἰδίβι ὙΠ6 ΨΠΟ]Ὲ οὗ {π6 βανθηῖῃ θΟΟΪ Ὀγθαίμ 85 
δι 5ΡΙΓ ΟΥ̓ ὈΠΟΟΠΙΡΤΟ βίην ΠΟΒΕΠν ἰὼ {Π6 56η865, ἀπα [Π6 βϑϑτηθ 
δἰττπάα 5. Ἑπαγδοιοειϑιῖς οἵ την ΟἴΠΘΥ αἰἸδίοριιθθ, δ ηα, ἴῃ. ῬΔΙΓΟΙΠΔΓ, 
οἵ [η6 “άαεάο (65 κ---6η 8). 

ΤΠΕ ἔδει 15 {παὶ ἴῃς Αϑίοποῦν ἂπα Ηδιπηοηΐοβ οἵ [Π6 δ εῤηὀὝε γα 
Γαπἀδιηθηίδ!ν ἀϊβεγθπι ἤοσα [Π6 ΑΒ ΤοΠοταΥ ἀπ ΗδΥμηοηΪο5 οὗ τηοάεγη, 
85 ΜΕ]1] ἂ5 οἵ δποϊεπὶ βοίθσποθ. ὙΤΠ6 οΟὔ]θοῖβ ὑνμῖ ἢ ΤΠῈῪ ἱπναβίραῖθ ἃ΄Θ 
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ποῖ βθηβὶῦ]θ ὑῬμεποπιθηα, Ὀπὲ ᾿πίθ]Π16 1016 τθα 165. Θσσιργίηρ δὴ ἰηΐοι- 
πιϑάϊαία ροβίξοη Ὀείνγθθῃ βεηβι 0165 δηα 14685, δηἃ στϑβθιη Πρ [ἀφ ὰ5 
τα ἢ τόσα ἴΠδη ἘΠ ΕΥ τοβϑιη Ὁ] 6 56 η510165. Ρ]αῖοβ ΠΟΪ]Θ σοποθρίοῃ οὗ 
{π6 86 βοίδηςεθϑ ἰ5 1468] Ἰ5εῖς ἢ ΠΟΥ͂ ΠΕΘα γα ΟΠ οΥ ἰ βοπλα ΠΙρῃς ΠΌΠῚ {Π6 
Ιαπα οἵ [4685 ᾿τγαἸαΐεϑ {πε ραίῃ οἵ {πε ΡΠ ]ρυίτη 45 ἢ6 Πθαῖβ {Π6 6η6 οἵ Π5 
Ρτοραβάδαο Ἰοῦγπαν. Ρ]δίοπίς ϑοίεποθ, {κα Ῥ]αιοηῖο Μαίδργβ1ο5, οδῃ 
οἵ σουτθα θὲ διταγεα ἴῃ τηοάδγῃ δἰείγα ἢ δὰὲ 1 τηᾶν 6 ἀοιθίεα ννΠ ἢ ΕΓ 
Ῥ]αῖο ἄοεβ: ποῖ ἰἴοβα ποτα πη ϑοίθποθ, Οὐ Ἔνθ {Π6 σαιι88. οἵ Π|Ό6γὰ] 

εὐποαίίοη σαΐηβ, ὈῪ Πανίηρ ἢΐ5 ῬῃΠ]ΟΘορ ἢν οα]]ε ἃ ἄονῃ ἤτοτὴ Ππεᾶνθη ἴο 
δατίῆ, ὅ8εε δἷϑο Αρρεπᾶϊχ 111. ὍΤῆε ἰδιηοι5 ψογάβ. οἵ ἀοείμθ, νη ]οἢ 
Ι Βανϑ αἰτεδάγν χυοίβα οα 486 Α, Ἔχρύθϑβ {πε ἔγιια 5ρ|11ἰ οἵ Ρ]αἴο᾽Β [θδο Πρ; 
ἴῃ ΒΟΟΚΒ Υἱ δης4 ΥἹΙ, ἃΠ4 ἅτε ἃ Ἰοΐίεγ δηα Ἰπβίευ {τθαῖα ἴο Πἰ5. ΒΘ ΠΪῚ5 
[ΠΔΠ ΔΠΥ Ῥαπεσυτῖς οα ἢΐ5 ΟΠ ΓΙ θα ΓΙΟη5. ἴο ἰΠ6 οδῖ1ι56 οὗ βοίθβηοε: “Ἐ 
θαπτερὲ βίο. ποῦ ἄγ ΗΠ, της Θεμηβαοῃς 5οῖποβ ΕΠ Βργαηρ5. ΜΊΘΕΓ 

{πο Πα Ζὰ ψεγάθη. Α1165, γχὰ8. ευὺ ἀπιββοσί, ὈθΖίθῃξ 5! οἢ ἀπῇ οἴη ανὶρ 

δηζεβ, Οπἴεβ, γνῆγεβ, ϑομόπεϑ, ἄθβϑθη ΒΌσάδθγιηρ ΕΓ πὶ Ἰαάθηη Βαβεη 

δαΖατοσθη βίγεί. Ὑγα5. ΕΓ δίοῃ ἱπὶ ΕἸΠΖθίπθη νη γα !Ιβοῃθιη ὙΝΊ55ΘῺ 

Ζααῖρηδῖ, βοῃτηΖί, ἴα τηᾶη Καπη 5ᾶρθη, νεγ απ ρ ς ἴῃ θη Γ Μεῖμοαβ, 

1ῃ βϑίπθπι ψοτίγαρ᾽" (2 γόεργζελγο ΝΟ]. ΠΙ Ρ. 141 ΕἸ ΠΠΔΓ 1803). 
ῬΙαῖοβ ΕἸΤΟΥ [165 ἴῃ δῇ ππάτπι οχίθηβδίοη οἵ ἴῃ6 ππείποα οἵ ρὰτ6 

πηι πειηδίϊοϑ ἴο Αϑίγοποῦην πα ΗδΥΠΠΟΠΪο5 : 566 Οἡ 5290 Ὁ ἢ. Ηἰ5 [Πβοτν 
οὗ {Π6568 βοίεποθϑ 15 βεουηβίγιοαὶ, ἀηα [Π6 Πδανθ 5 ἀγα δοίτα}] ν σΟΠΊραγεα 
ἴο ἃ πηαι παπηδίϊοαὶ αἰαρυαμπη ΟΥΓ ΟΥΓΕΙΥ. [{ 15 ποῖ {Π6 ν]510 16. πηονθηηθηΐ5 
οὗ [Πε νυ βιῦ]ε μεανεηβ, θα {Π6 1η16]}10 1016 τηονεηθηΐβ. οἵ σδυΐδιη τηδίμε- 
τηδίϊςα] Πεανθὴβ ΠΟ {Π6 ΡῈΡΙ] ἰ5 ἴο ἰπνεϑίραίθ. Ενβῃ ἀραιΐ [τῸΠῚ 
Πϊδ ἀπ ]αθ πο ἤδὈ]6 1464] Ί5τη, να 514}} ποῖ βηά τὲ αἰ σα] ἴο δοσοιηΐ [ῸΥ 
ῬΙαῖο᾽5. δἰεἰτὰ 46, 1 τνα Τειηθη6Γ {πΠ6 ΘΧίγδου Ἰπᾶυγ ναὶαθ νη ἢδ δἷ- 
τΔοΠε ἃ τὸ (εοπηεβίτΥυ (566 οἡ 526 6), 44 1 ννε αἰϑὸ δοοδρῖ ἢ15 ἀββϑυτα 65 
{παὶ {ΠῸ ἀϑύγοπομν ἀπά δοοιϑίϊοβ οἵ ΠῚ5 ΑΥ͂ "γΕῚῈ ΡΊΟΒΒΙΥ ΘΙΏΡΙΓΟΔΙ. 
1 5Ποι 4 ̓ πκαννίϑα 6 Ὀογπα ἴπ τηϊηα [Πδὲ ΠΙ5 ΡΓΓΠΊΑΤΥ αἰτὴ τῆτοῦύρΠους 
τπ6 ψμο]ε οἵ [Π15 προπαιδεία 15 ἴο ἀἸ5ΟΙρΡΙ]1η6 {Π6 πη θ]]θοίιια] ρόοννε 5 ἀπ 
ΡΓαρατα {πΠ6 βιπάθης ἴο βηΐεγ οἡ ἴπ6 ΠΙρΠοΥ αἸαἸθοίῖο, π΄ Π]οἢ 41} επὴ- 
ΡΙογπιεηΐ οὗ {Π6 56 565 15 ΤΙρΊαΙΥ ρτοβοῦ ρθε. ὍΤΠηδ ροδὶ 15 ΠΕΨΕΥ ΤῸ ἃ 
πηοτπθηΐ Ἰοϑὲ βίρῃὶ οὗ, ἀπα ἴο ἃ ἰατρε δχίθηϊ αἴεοϊβ {π6 τηϑιῃοᾶ Ὀγ ν ῃϊοὴ 
1π6 Ῥσει πη πατν δἰ 185 ἀγα ἴο θ6 {Ππ6πΊβοῖνοβ ρυγβιθα. [{ ΠΪ5 αἰπὶ Παά 
Ῥβεη ἴο τηδῖκα 5 ΡῸΡΙ]5 τπΈΥΕὶν Βρθο δ! βί5. ᾿η μηδ Π ΘΙ 105 ΟΥ̓ΔΒΙΓΟΠΟΙΏΥ, 
6 πηῖρῃς μαναὰ ἰδαρῃςϊ {Π6 πὶ {Π656 σα] οί. οἢ ΟἰΠΕΥ ᾿ἰη65, Ὀὰΐ {Π6 πηδῃ 
γὙ}0 15 ἃ τρί Παιδί] βρθοϊα δῦ απ ποιῃηρ᾽ ΠΟΤΕ 15. πηΠπίιθα ἴο θ6 ἃ 
Ουατάϊδη, ἴου γα οαηπηοῖ Δ]]ονν “Οὐ ΟὨΠ]ἀτθη᾽ ἀλόγους ὄντας ὥσπερ γραμμὰς 
ἄρχοντας ἐν τῇ πόλει κυρίους τῶν μεγίστων εἶναι (γ11 534 Ὁ). Ρ]αΐο 6η- 
ἀξανοῦτθ ἴο {τεαΐ τῃ6 δἰπαν οὐ πηι πθπιαίίοβ πα ἴπ6 τα 6 Πλδ 104] 
ΒΟΙθῃηο65 ποῖ 8ἃ5 δῇ 6ῃα ἴῃ ἰ[561{| Βαϊ 5 ἃ Ἰηθδῃ5 Μν ΠΟγΘΌΥ ἴο “ταν ] ΓΟ ]Ζα 
[6 ψΠο]6 5ιαίβ οἵ πηϊπμα ἢ οὗ 5 ῬΈΡΙ5.; δηα 15 νη ]Ἰοδίίοη οἵ Π6 ἡ Ατίβ᾽ 
85 ἴΠ6 ἱπα !5ρ 5406 Βαϑ515 οἵ ἃ ΠΡ 6σαὶ {ταϊηῖηρ μὰ5 θΈ θη }5{1Π54 Ὀγ Πἰδίοιγ. 
Ἐνεη ἴΠ6 ΨΕΙΥ ΠαΙηΘ διγνίνεβ ἴῃ [Π6 ἄδθρτθοβ ψ ΠΙοἢ οὐ {ΠΠΊν ΘΒ 165 
ΠΟΠἕοΥ (566 ΤΥ ἃτιίοϊα ἴῃ Οἱ δεν. Χν Ρ. 2290). ΑἰΟΥΓ ΘιΘΥθ ΟΠ] ΘΕΤΥ τοϑαπηθα 
115 Ῥίαοθ 45 ἃ ἀερατίιηθηὶ οἵ δομιείιυ, [Π 6 ἔουτ ϑοίθποθβ, Αὐ ἘΠ] ΕΟ, 
Μυβῖο, ἀδουηείγν ἂπα Αβίσζοποιηυ, ριδα τα} γ οϑία ὈΠ5Πῃ 6 α {ΠΘυηβοῖν 885. ἃ5 

1 ΤῊΘ ΡῬῆταβα ἴ5 ἀρ 0] 1 Ὁγ Ηδερθετὶ ϑρεποοῦ ( ωμεαϊίον, γν. 86) ἴο 1ῃ68 εββοῖβ. σῇ 
τοδί πθηϊαίϊοβ 5. 8ὴ εἀποαίϊνα αἰβοὶρ]πα, ργονι θα τπ6 βαθμοῦ Κποννβ ΠΟΥ ἴο ἴθαοῆ. 
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[Ὡς ᾿μαάγίσζμ οἵ τἴπ6 ΜΙαα]Ὲ Αρβϑ, Πα ΥΟΟΠῚ νγα5. 4150 [ουπα (ΟΥ̓ ἃ 
ΡαϊῈ πᾷ ρῇοβιυ βῃδάον οἵ Πἰδίθοῖῖς ἴῃ {πΠ6 7 γήνίμηι (5ε8. ΑΘ ΌΘΓΡΘΓ 
Ἐγαίολ. τι. ζγιέογγίολέ ρ0. 235---237). ΕἸἼΠΔΙ]Υ 1{ 15 ΟἸΘΔΤ το τη 50Π16 ποίδ Ὁ]8 
Ρᾶββαρεβ ἴῃ 5 δίδει. νυ Πρ 5 (5686. Οἢ 530 Β) {παΐ ῬΙαῖο᾽ 5 ἔβε!!ηρ δθουΐ 
{Ππ6 ψιβι 016 μεανεηβ ππάευνγεηΐ ἃ σἤδηρο 845 ἢ Ρουθ Οἱ θυ. [Ι͂ὦὴ 1Π6 Ζατζς 
[ἢξ νευῪ ΠδΠΊ6 οὗ “ Ραῃοίβ᾽ Οὐ Δ] ΘΥΘΥ5 ᾿ ΒΟ 45 Ὀ]ΔΒΡΠΘΙΠΟΙΙΒ 1 Ὦ5 ΘΔ 
(821: ο). ϑοῃ ἃ ομδηρε οἵ βεῃιπηθηΐ 15 σΠαγδοίθυιβίίο οἵ ἢ15. ἰδίεσι 
ΑἸδ!οριιεβ ἴῃ βθηεταὶ, δΔηα ἴῃ {π6 Ζαζδ, ῬθΥμαρ5, ἴΠθγθ 15 8η δααεβά 
τοῦς ἢ οὗ {πε οἱ πιδη5 [δ] ]ὴρ " ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν. Βαϊ Ῥ]αΐο ΤηΔΥ 
Αἰθοὸ Πᾶνα [εἰΐ {Πᾶς 15 πιαρηϊῃοθηΐ ἀγεδηὶ οἵ ἃ 5. συ ἢΠυΠ]Δ ΠΊΕ Πΐ ΠΊΟΤΘ 
Ῥδδυ 1] ἀπ ρετέδος [ἤδη [ἢ νίβι 0 16 5ΚῪ ῃδάᾶ βεινεά 115 ρᾷγροβα ἴῃ {Π6 
ΘΕ 115 ΜΠΙΟἢ 1 δά ρίνβη ἴο ἃ ποτα {πϑοσϑίϊοαὶ δηά βἀποαίϊνε ᾿πίευ- 
Ρτείαϊζίοη οἵ ρῃγϑίοδὶ βοίθησα ψι πη (πΠ6 Ασδάθιηγ. 866 (δηΐοσ (σέβω. 
ὦ. ““7αΐἤ. ῬΡ. 292---2τό. 

Βαΐ, ννῆδῃ 811 15. βαϊᾷ απ ἄοῃβθ, {πΠ6 ΔΙ αΙηρ νά]ια οἵ Ῥ]αΐο᾽β ἔΠΈΟΥΥ 
οὗ Εδιοδίϊοη 15 ποῖ αἰδοίεα Ὀγ ΠῚ5. ΠΒΟΟΠΟΘΡΙΟΏ, 1 5π0ῃ 11 6, οἵ {Π6 
ΘΟΙΘη 65 οὐ Αϑίτοποιηῦ Δη Εδιοηϊοβ. [{ τηδΥ Ὀ6 ἀοπυίθα ψΠΘΙΠΕΥ 
ΘΏΥ ὙΤΙΓΕΙ Πα5 ανθῖ ΠΕ] 50 ἱπβριτπρ πα ῥτγοίοι πα ἃ νἱθν οἵἩ [ῃ6 Δ΄ 
Δ β80ορε οἵ δἀιιοδίίοθ. Βδρδγαϊηρ ΠΊΔΠ᾿5. ΓΟΆΒΟΠΪΩΡ δου] 85. {Π6 
δἸθιηθηὶ οἵ αοα ψιῖη Πΐπι, Ρ]αῖο τηαΚα5 1 ἴΠ6 5 ΡΓΕΠ.6 8η6 ΟὨΪΥ ἀπιίν 
οἵ βἀποδίίοη ἴο ἔοβίθυ δηα ἄθνεῖορ {Π15 δἰεπηεηΐῖ, ἢοὶ ὈΥ ἰββάϊηρ [τ ἢ 
Ἃ.1}1} δηὰ 11{6|655 ἄορτηα, Ὀὰὲ ὈΥ βπιδηοιραίηρ ὃ ἴτοΟΠῚ {Π6 ΠΟΧΙΟΙΒ 
ἸηΠπ πο ο5. νυ ῃῖο ἢ ἱπηρεᾶς ἰἴ5. στονίῃ. Νοιῃίηρ 15 δατηϊίθα ἰηΐο 15 
βοἤδιηα ὄχοαρὶ ψΠηαὶ ἰθηαθ ἴο Κεαρ αἰϊνε ΒΊΗΙ 5 Τηοϑὲ ῬΥΘΟΙΪΟῚΙΒ 
Βετίίαρα, {Π6 ἴονγε οὗ (γα ἀηα Καον]εᾶρθ. ΒΥ πυτγίιτηρ Δα ΟΠ ΘΓ ΒΠ]ΠΡ' 
1Π15 ᾿ηϑυηοῖ, Εἀποδίϊοη, δοσογαάϊηρ ἴο Ρ]αΐο, ἔπ γη5. ἴΠ6 ΤηΟΓα] ἃ5. Μ}Ὲ}} ἃ5 
1Π6 1 6]]6οίπαὶ παίαγθ οὗ δ ἴτῸΠῚ ἀαΥ ΚΠ 655 ἴο ἰἰρ τ, πη 11] ἢ6 ὈΘΟΟΙΊ65 
ΕἼΚΟῈ οα 85 [8Γ 85 1 15 ῬΡΟβϑι 18 ἔου τηδῃ ἴο 6. ΝοΥ 15 {π6 ΠουίΖζοη οὗ 
{π6 εἀποδίοσ Πτηϊ64 το 1Π15 6. ΤΠ 508] 15 Ὀὰϊ ἃ ΒΟ]ΟΌΤΠΟΥ οἡ Θατίῃ, 
Δα 115 πηΐοη ψΊ ἃ Ραγί οι] ὈΟΟΥῪ ΟὨΪΥ ἃ 51η616 Ἔρίβοαβ ἴῃ ἃ Πἴ8 γῇ ]οἢ 
Τεδ ἢ 5. [του ρ ἦ θοῚἢ οἴθγη 165. Ρ]δίο Ὀε]ϊαναβ5 [Πδὲ [Π6 [ΕδοῇεΓ οδὴ 
ἰπῆπθησα ἴπ6 ῬΡῈῸΡΙ [ῸΥ Πεγθδίςου ἃ5 γγ6]} 85 ἴου 116 Πατθ, δηα {πᾶ (8 
50] ψ ΠΙΟἢ 15 Ομοα δηλ ςς{6 Μ] [Π6 ἰονα οἵ {τα ΤηΔῪ 511} δάνδησα ἔγουη 
Κηον]εάρα ἴο ποτα Κηον]θάρε [Πτοῦρῃοας πππιτη θεγθ ἃ ᾿νῈ8 ἀπ ΡΠ 8585 
οἵ δχιβίθῃηςα οἡ βδαγίῃ δηᾶ εἰβεῖνῆθγο, Ὅὕπε 568 οἵ Κπον]εᾶρε βίγεῖο με 
1616, 115 ϑγανε 5. ΠΠ ΠΥ ϑιθα 85 δνου. 

“ΟἾΝΑΥ, σοῦδ ΠΡ ΒΙΓΠ6Γ.....ς 
τ]πίο {π6 {πτιπθϑὲ Ποοα- γι Ἰοοῖς νυ ἢ 16: 
ΎΠΕη Ὑθθο οἡ ὙὙῈΓΠῚ (ΠΥ {πουρμς {Π] ἴ Ὅς ἀτοννη ἃ. 
Μ|165 ἀπα τη1165 ἀϊδίαπε πουρ ἢ {ΠῈ Ἰαβί Π1πὸ θ6, 
Απᾶ τΠοιρῆ [ΠΥ 508] 5411} Ἰθαριιθβ ἀπ ἰβασιιθβ θεγοπά, 
5111 Ἰβαριιθθ Ῥεγομα ἔμοβα Ἰδαριιαβ ἔπ 6 6 15 ἸΏΟΓῈ 568." 

Π|. 

ΟΝ ΡΙΑΤΟΒ ὈΙΑΓΈΕΟΤΙΟ, 

ΑἸΓΠΟυρ ἢ ϑοοίαίθϑ ργοΐθθϑεβ ἴο (θο]]η6 {Π6 ᾿ην]ταιίοη οὐ ΟἸδιιοο ἴο 
Ἐχροπηα Π)]α]θοῖῖς (532 2.: οἷ, 5ο6 Ε), Π6 βῖνεβ 5 ἴὴ ΒΟΟΚΘΒ ΥἹ 84 
ΨΙ ΡΙΘΏΓΓῚΙ ποι οη5. οὗ 115 τηειΠπΠοά αηα οοηῃΐεηΐ, ἀπ α δῃ βαϊΐοι οἵ 
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186 Δεῤκμῶζιε 15. Ὀοιη4, 1 [Π]ηΚ, ἴο ἴβοα [Π6 ἰδϑβὶς οἵ γβοοηϑίγι οι ηρ, [ἢ 115 
ΘΕ ΠΘΓ4] ΟἸΕΠ1η65, {[Π6 506 Π0 6 45 1 ἀρρβατγεά ἴο Ρ]αίο ψῇθη πα ντοίε ἰῃαΐ 
ἀϊαίοριιθ. Τῆς Πἰογαΐασγα οὐ {ΠῸ βαθ]θοϊ 15 ἸΤΠΠΠΘη56, ἃ8 ΠΊΔΥ Ὀ6 8566 ῇ 
ἔγοιῃ [ῃ6 ποίεϑ ἴῃ ΖΕ]]ΟΥ" Π| 1. ΡΡ. 6τ4---ὅ32, ΡΡ. 6453---γ18: οἷ, «50 
Τμιτοϑίαννϑ κι ΦίαϊοςΣ δορίς ῬΡ. 21--27. 

Τ νν}}} 6 σοηνεηϊεπί ἴο βεραῖαΐθ, ἃ5 [ᾺΥ 85 ῬΡΟβ51016, {Π6 αἰβοιβϑίοη οὗ 
{Π6 οΡ]εοῖβ οἵ αἰδ]θοῖοαὶ βίπαν τοσὴ Πδΐ οὗ 115 τηβείῃοα. [5 ΒΕρΡΓΕ ΠῚ 
οΡ͵]εοί, {π6 168 οἵ {Π6 (οοά, 15 ἰγεδίβα οὗ ἴῃ ΝἹ 594 Ε --509 Β: ΝἹ 510 8Β, 
511 Β, Ο, Δη6 ΨΙ 531-534 Ε, 5327 Ὁ--540 Β 8416 σοποειηεξα οΠΙεΗ͂γ 
ψΊ ἢ {π6 τηειῃοα, ΔἸ Ποιρ (Πη6 ΟὈ]θοῖθ. αὶ ΟσσαβΙ ΠΑ] ΠηΘΠΕΙΟΠΕα. 
ΟἸΥΠΕΙ ραβϑᾶσεβ ἴῃ ἴΠ6 ΔεῤηόίὝἪε νῃϊο ἢ (ἤγουν Πρ ἀΡροη Ρ]αΐοβ ἱΠ ΘΟ 
Μ11 θὲ τηθητοηεα 1η {Π6 σουΓ8586 οἵ {Π6 4 Ιβαοιββίοη. 

10 15 ΠΔΤΟΪΥ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴο 580 [ῃαϊ [ΙΔ] οί 15 σΟΠΟΘΓηΘΩα ἢ τΠ6 
Ιἄθα5. ηαί Ρ]αῖο πηδαηΐ Ὀγ {Π6 “ [ἀ685,’ 15 ἃ αι βίοι ΏΙΟῃ Πᾶ5 ὈΕΈβη, 
ΔΗ ἴῃ ΠΥ ΟΡΙΠΙΟῚ ΑἸνναῦ5 Μ01}} Ὀ6, τηποἢ ἀεθαίεα. 1 ἤἢδᾶνε δχρ]αιηθα ΠΥ 
ΒΘΠΘΙΆΙ ΨΙΘῸ [ἢ [Π6 ποΐβ οἢ 4764; Πα 1 15 ΟὨΪΥ ΠΕΟΕΒΒΩΥΥ το δα 
ἤδτγα [Πδΐ ἰῃ6 Δ εῤηόζε, ἃ5. 1 ᾿ῃτουρταῖ 1ἴ, πον Πασα 1πα]σαΐεβ παῖ {πΠῸ [4685 
8Ι6 ΟΠΪν {Ππουρϊ5, νυ μϑίΠοσ οὗ [6 αἴν!πηθ ΟΥ̓ ΠυΠΊδη Π1Π4}, ἀπ Ἰομ5. ΠῸ 
ΒαρΡΡοτί ψηδίενευ ἴο ΔΠΥ οἵ [Π6 ““Π]]αγα ΑἸβὶθρσιηρθη "ἢ ΕΥ̓͂ πιεδηβ οὗ 
ὙΥ ΠΙΟἢ σογία!η ΠΟΘ ΡΠΠ]ΟΒΟΡΠΕΙΒ. {ΓΥ ἴο ΤΕΟΟΠΟΙΪῈ {Π 61 Οὐ ἀΟΟΙΓΠ65 
ψΠ τἢο56 οἱ Ῥ]αΐο (586ε οὔ Χ 597 Β).. Εδοῇ 1668, δοοογάϊηρ ἰο [6 
Μ εῤιόδηε, 15. ἃ 510816 ᾿πἀδρεηαθηΐ, βεραγαΐθ, βε!οχιβίηρ, ρετγίθος ἀπά 
Εἴευῃδὶ ββϑεποῦ, Γουπηηρ ἴΠ6 ΟὈ]δοίνε σουγεϊαία οὐ ΟἿ βἜΈπετα] ΠπΠοίϊοη 
(596 Α), ὙΏΙΟΘΙ ΠΔΔΥ ΟΥ ΆΤΩΔΥ ποῖ, Δη4 τι5118}}ν 4065 ποίΐ, τθβρτγοάιτοβ τὰ ψ ἢ 
ΘΟΘΌΓΔΟΥ ΔΠη4 σΟΠΊΡ]δίθηθϑθ. ΑΠΥ ΤΉ] ΠΕΓ Ἰπιευργείδεοη οαπηοΐ 6 τα- 
ΘΟΠΟΙΪδα εἰπε ὺ ΜΠ ΡῬ]αΐο᾽ 5 ἰδηριαρα ΟΥ ἢ {Π6 ον! άθηοβ οἵ Ατιβίοιϊα. 
1 την Ὀ6 ΜῈ6}} ἴο ἴα κα 85 8 1}π|5 γα οὴ (ἢ 6 νίαν οὗ 1,οἵζε. ““1Πε {τυ τἢ 
ν᾽ ΠΙΟἢ Ρ]αΐο πε πα θα ἴο ἰθαοἢ 15 ΠῸ ΟἴΠοΥ {Πδη (αὶ ννποἢ να πᾶνε ἤπδῖ 
Ὀεθη δχρουπηάϊηρ, {Παΐ 15 ἴο 88ν, {Π6 νδ]αϊν οὗ {τ 5 δ5 50, ἀραχὶ 
ἔγοιη {Π6 “ιθϑίοη νΠΘΙΠΕΓ ἴΠῈγῪ σα Ὀδ Εϑίδ Ὀ}Π5Π6 4 1ῃ τα]αίοη το ΔἢΥ 
ΟὈ]θοῖ ἴῃ {Π6 δχίθυηδὶ νου], ἃ5 115 τηοάξ οὗ Ὀείῃρ, οὐ ποί....Βαΐ τῃ8 
Οτεοκ ἰδηρσιαρα {Π6Πῃ, ἃ5. ἰζεγνναυῖβ, ννὰθ να ΠΌηΡ ἴῃ Δ ΕΧΡΙΘΘΒΘΙΟῺ ΓῸΥ 
1Π15 Ν᾽ διατγ ((ὐοἰθγ)) ἃ5. ἃ [ΟΥΠῚ οἵ ΒΘδ]Υ ποί ἱποϊπάϊησ Βοίηρ ΟΥ 
Εὐχϊβίθῃηοο ; δη4 [ἢ15. ΨΕΙῪ ΘΧργθϑϑίοη Βεῖηρ οαπι8, οζϊεπ ᾿παθθα πἡμ8 
ΠΑΥΠΊ]Θσϑὶγ, Ὁ. ἴῃ (Π15 ἰηβίδηοθ "-νῖΖ. ἴῃ [η6 ᾿πἰουργθίδιίοη οὐ Ρ]αΐοβ 
ΤΠΘοτν οἵ [ἀ648-- “1 πηοπηδηΐοιι5 ΟΠ] 6.65, ἴο ΗΠ] {ΠεῸ ρῥ]αςβ.)"... 
“ἼΓΠ6 τα] γ οἵ Βείηρ, ᾿πα666, {Πδγ ᾽᾿--ίῃε Ρ]αίοηϊος 14645--- ἤν ΟΥ̓ 
αν ῃοΐῖ, ΔοοουΠηρ ἃ5 τα ηβϑίθηΐ {Π]ηρ5. οὗὨ 5656 δὺδ οἱοι θα ν ἢ {Π δὴ 
ΟΥ ποῖ ; δῖ {Πδΐ ταν νυ ΠΙΟἢ ΘΟ 51515 1 ΝΑ] γ, νυ Π]ο]. 15. ἃ τθδ ΠΥ 4}} 
ΠῚ ΟΥ̓, ΓΘ 81Π5 πη ςΟῸ ΟΠ ἃ ὈΥ 81} [15 οπδηρο.))... “1 56 6 15 που 1018 
τῃαι (Π6 τπηοϑὲ δουίβ οἵ Ρ]αἰο᾽ 5 ἀἸ50 1065, ἰοῦ μηδ Ὁ. ΡΘΥΒΟΠΑ] ἸΠΓΘΥΘΟΙΓΒ6 
ὙΠ [ΠΘΙΓ Πηαδίου, 5ηοι] 4 ἤανα τηἸβ ηἀθυδίοοα Πίτη ἴῃ ἃ ροϊηΐ οὗ 510} 

1 Ταιζοβ νυ β!κῖ᾽ 5 Γουηλ48}0]6. αὐγαν οὐ δας που. ΨνῃῸ βαρροτέ {πὲ νίενν {παΐ [ῃ6 
[Ιἄθαϑ τὸ ““α Κὶπαᾶ οὐ ποίϊοιῃϑβ οἵ {π6 ᾿πππιαι πλϊ ἢ (1.ο. δύ, 27) 5. ποῖ αἰνναυβ δοοιγαίθ, 
αηὰ 1 βυβροοῖ Ππαΐ βουηθ οὔ [Π6 δι Ποῦ5 ἡ Ποηὶ Πα οἰΐθα νου] ἀἴβοννη [Π6 ἰπ θυ ργθίαςοη 
νος Πα Ραΐ5 ΡΟ {Π|6ῚΓ ὑγουϊτθ. ΑἸηοηρ ΟἸΠΘΙ5, ΘΒΟΥΘΥ ἴ5 οἱαϊπηθ 5. ΒοΙ αἴηρ (5 
νῖθνν, ΑΙ Ποιρἢ ἢ ΘΧΡΥΈΒΘΙΥ τϑριιϊαΐθϑ ἴτ ἴῃ (Π6 ἰγθαίῖβε τοίοιγθα ἰὸ ἴθ ΑΡρ. 1, ἀπά 
4150 ἴῃ ἢἷβ 2)6 “͵αί. τάξαγτενι αἰοοίγ'. αὐἰφτίδ γθγιδὲς ἀμρεαμαθ γιοί ογείδιις εοληε»μεγιξ,, (ῃ8 
ΨΕΙΥ ἰγθα 158 ν᾽ ΠΙΟΠ Γαι Οβ] αννβὶςὶ γθίδευβ ἴο ἴῃ βιιρρουί ΟὗὨἉ Π5 ἀββϑθυιίοη : 566 Ρ. 22, 71. 2: 
“ Ορίηϊο---ἰάφα5 Ρ]αιομπίοαβ τθγὰ5. τη η115 Πυηᾶ πα8 ποίϊοπθ5 {πἰ556 ἰδ) τὰ ὀχ ρΊοβα 
ε5ῖ. 
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ΒΘ. 5 τηοτήθηΐ α5 {15 (}οσίς Ἐ;. ΤΌ ΡΡ. 441, 444). 'ε τὴδυ [δ σγ 
ΤΕΡΙΥ {παΐ ἴτε ἄο65 ποῖ 566Π), Βαϊ 15, ἸΠΟΥΘ 1016 1Πδὲ Ατβίοι 8 5ῃου]α Πᾶνα 
Ῥεβη βριν οὗ 50 ρῖοβϑ ἃ ὈΪιμ δι. [ΤῈ 15 [ᾺΥ 1655 ΠΟΥ 1016 {Παΐ 1, οἴΖα 
15. ΠΙ56 1 τηϊβία κε ; ΠΟΙ ᾿πΠ66ε64 σὴ 1 Ὀεῖανε {πᾶΐ ΔΩΥ 5οΠΟΪαγΓ ψ]τΟ. 
ἴ5. σαρδῦ]Ὲ οἵ πηάδεϊβίαπαϊηρ αὐεαῖκ σου τοαὰ Βοοῖ5. ν---νὶ! οἵ 1ῃ6 
Μοῤμϊηε αὐ 5111 αρτεα ψιἢ Τοΐζθ. “ὙΠε {γαῖ ψῃϊοῃ ῬΙαῖο Ἰηϊθη 64 
ἴο ἰεδοῖ 15 γο οἵΐογ ἠἤαγ ἐλαΐξ τυλίωδ. τῦοὸ ἤατς γμδέ ὦδο7ι Φλοιηα)17.᾽ἢ 
Τῃ [15 να ανε, 1 {Π1π|ς, [Π6 ΚΕΥ ἴο ἃ ΏΟΪΘ βοῇοο] οὗ 1πίεγρσγείοιβ οὗ 
ῬΙαίο. “Ἡϊς Πρ6ΐ βϑί, 'π απὸ σαδοτις 5818 ἀορτηδία πβαμπε: Τηνεηϊ εἴ 
Ραυίεν ἀοστηδία ηπίβαμα 5118." [Ὁ 15 ρευπαρ5 1Π6 ΠΙρμαβί {τ θας6 νηΐ ἢ 
σδη Ὀς οἴετεά ἰο {Π6 βίγτεηρίη δηα νιίδ]ν οὐ Ῥ]αῖοβ ᾿πἤπεησθ {παῖ 
βισοοβϑῖνα ρο πο Υδ ΙΟη5 Οἱ 166 ]15[5. τα ]οῖοα ἴο αἸβοονοῦ {Πειη5Έ]γ 885. Δ ΠΟΥ 
ἴῃ πη : ας ΟὨΪΥ ὈΥ ΘΠ ρΙογίηρ {πΠ6 τηεῖ μοα5 οἵ Ῥγοογιβίεβ οδῃ ΜῈ οτος 
ῬΙαΐο ἱπίο 1πΠ6 Πα] ΠπηΘη 5. οὗ τηοάθση ΡΠ] Οθορῆυ. Ἑνεη 1 τ ψετα 
σιαπτϑα {παἰ {ΠῸ {ταηδοθηάθηοα οὗ {πΠ6 [685 15, ΡΒΠΟΒΟΡΏΙΟΔΙ]Υ ΒΡ Εδ]τη5, 
ΔὈϑατγᾷ (566 1 οἵζε 1.6. Ρ. 440), νγε σδῃποῖ ἴ00 5[ΓΟΠΡ]Υ 1η5]δὲ {Ππαΐ Ῥ]αῖο᾽ 5. 
τπουρῇς 15 βίεερεα ἴῃ ροδίϊοαὶ δηα τα]! βῖοι5. ΓΈΎνουΥ : “Ὁ  εὐ]δηρθη ΖΌΠΗ 
Οπίεπ αηα (δΕΠῈΟΠθη ρα] ϑιγε ἀατοῃ 4116 βεῖηθ Ααθγη" (Κτοπη Ζλ (δ. 
Ῥ. 191): Δη4 1 σοῃΐεβ5 Παΐ Ῥ]αΐο, νιπους ἰγαηβοθηάεπί [685 ἴο το (Π 6 
1Ἰππαρὶπαίίοη ΔΠ4 σεποίαία ΡΠ] ΟΒΟΡ ΠΟ] απ Ἔνθ τα ΠΡΊου 5. ΘηΓἢ 518 51ὴ, 
ΔΡΡΕδΙβ ἴο 16 Ρειῖπαρ5 δὴ 68616 511], θαξ ομαϊπθα. ὙΠοβ6 οὐ 105 ΨηΟ 
ἄδην {πε ἐταπϑοεπάδξηςς οὗ {πα Ῥ]αίοηϊς [4685 τα οὐτηρε!]εα ἴο ἀἰβογεα!ξ 
ἴπ6 δας ποῦν οἵ Ατὐιβίου!θ, νΠ0 Δ55 165. τι1ι5 [Πδΐ {πΠ6 [4645 σγεῦθ χωρισταίς 
Ῥαξ ἴῃ τϑδΠν 5. ἢ ΨΓΠΕῚΒ ΤΟϑΘ Ὁ] 6. Ατὐ]βίοι!α ἴα τηοτα (ἤδη Ρ]αΐο, [ῸΓ 
1Π6 1 Θαροιπε85 0 δοααϊξ Ρ]αΐο οἵ 580 ἃ "ροβίϊοδὶ βαιά! γ᾽ (Τλιτο8- 
1αινο κι ιαΐος Ζορίες, Ρ. 447) 5Ρτίηρβ ΠΌΠΙ [Π6 βᾶπλ8 βοιθηίῆσ ᾿πϑίϊποῖ 
ΜΏΙΟἢ τας Ατίβίοι!θ δἰΐδοὶς {πε ἀοοίσίηθ, ἃ5 1ἢ Ατιβίου ε᾽β ἄν {ΠΕ Ὺ 4150 
ΜΟΙ] ἀ5ϑιγε]γ πανα ἄοηθ. ΖΕ]1ογ 5. αἸβοιιββίοηβ, γ]Γἢ {Π6 ταβα]5. οὔ 
ΜΠΙΟΝ 1 ἴῃ [Π6 τηδὶπ ἀρτθα, ΔΡΡΘαΥ ἴο πι6 Ὀοΐἢ ἰειηροίαία πα βοιηᾶ᾿, 

Τί 15 οἴθαῦ {πα ἴῃ τπΠ6 εῤνηόίε ῬΊαῖο ὈεΙΙαν 5. ἴῃ (Π6 δχἰβίθποβ οἵ δ 
Τάδθα σοιγεϑροηαϊηρ ἴο ἜΕΥΥ Ο1855. ΟΥ̓ ΒΤΟῸΡ Οἱ Ραγί!ου]αγβ, ΕΠ ΠοἸΑ] ἃ5 
Μ}0611 δ5 Ὡδίιτα]. 866 οἢ Ρ 4764 δῃηᾶ Χ σοῦ αἴ 1 να δῖε τη δ η]}γ 
σοποεγηθ ἴῃ (Πδὲ ἀϊαϊορτια νι Τάεθαϑ κα Τ ϑέ]ςα ἀπά 15 5᾽5ίεὺ ΝΊΓ[165, 
16 5016 δπηᾷ ϑυΐῆοϊεπε τεάβοη 15 ἱπαὶ ἴπΠ6 Δεῤκιόἧε 15. δῇ 164] οἱίγ, πὰ 
[Π6 ᾿πϑεατοῃ5 οὗ δῇ [464] οἰἐγ τητδὲ θ6 τερα]αῖεα ομΙεν Ὀγ δἰῃῖοα] δηὰ 
ΡΟΙ ΙΕ 8] ρυϊποῖρ]εβ : 566. Οἢ ΥΨἹ 4846 8π4 δοια ἢ. ΤΤῇΠα τοί} Πν οὗ 
Ἰάδας ἔουπι8 δῇ ΠἰΘΥΘΙΟ ΠΥ το ϊηρ [ἢ ͵π8ῖ Δ πα ΜῈ] -ογάεσεα βθαπθηοα 
το {πε Τάδε οἵ [π6 οοά, οὗ ψῃϊοῇ βδο 1π ἀν ἀπ] Τἄδα τππϑὲ θ6 ΠΕ] ἴο 
6 οὔδ Ῥαγίουαῦ ἔΌΎΠη, αϑρθοῖ, οὐ ἀδίθγμηπηαίίοη. ΤῊ ὨΙηΐ5 ἡ ΏΙΟἢ [16 
ΖΜ οῤιεῶϊις ΓΥῖ5 65 ἃ5. ἴο {πΠ6 ρίαςβ οἵ ἴΠ6 5ενεῖαὶ [4685 ἴῃ [Π15 ΠΙΘγΆΤΟἢΥ 
416 δηιπηθγαίϊεα ἴῃ {πΠῸ Πποίεβ Οἡ ΨΙ 510 Β, 511 Β. ΟἹ [Π6 Βιρτγειηδοῦ οἵ 
τε αοοά, {Πετε 15. Π1ΠῸ ἴο δαα Ὀθεγοηα νῆδὲ ἴπῈ ποΐββ οοηίδίη : 566 οἢ 
Υἱ πο ΕΗ ὙΤῇε Τάεα οἵ πε ἀοοά (τδηβοθηᾶ5 Κπον]θάρα δηα 15 115 
ΘΟ Τ06. Δηα [οπηϊΐαίη, ἃ5 γ}06}} ἂ5 {Ππ6 αἰ εἰπλαῖα σαιιβε οἵ νΠαίβοθνε βηδάον 

οἵ ΤΥ 5111 οἰϊηρ5 ἴο τπ8 Ἰοννεὶ ριαάθθ οἱ ἰῃιθ!]θοῖπα] ΔΡΡΥῈ θη βΙοα, 
δπυπηθταίθα ἴῃ 1Π6 δἰθῆ]ς οὗ τπῈ Τῖπθ, [561 ἀθονα ἀπά θεγοηα Βεϊῃρ, 

1 Τῇ εαϊίίοη 4, ΝΟ]. 11 1. ΡΡ. 658-679. ὅ8εε αἷϑο Κύοβπ .}. 2. ΡρΡ. 188---το2, 

δηα Ἰζγαίημι 202 Πίοὶς Φιαίογιῖς α Ζοίχοὶ {μμαϊεΐο οἰργδγισῖς Π αἸαθ ᾿879. Ὑ|ι Ἰαϑί- πατηθά 

ΨΎΕΙ ΔΡΡΟΔΙ5 ἴο 6 ἴο Πᾶνα σοι] ἴεν τείαιεα [οἰΖε᾽ 5. ἱπιεγργθίαι θη οὐ Ρ]αίο᾽ 5. 

[Ππροῖγ οἱ 1645. 
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1ῃ6 (οοά [15 {[π6 διίπου οἵ {πΠ6 οἴπεὺ [ἀ685, απ {Πγοῦρῇ τπθῖὰ οἵ 16 
ΤΟ Δ 165. ννῃὶο ἢ {π6 τηδίπειηδίϊοϊδ βία 165: 1 15. Αἰ50 [Π6 σδιιβα οἵ {παῖ 
ἸΠΔΡῈ ΟΥ̓ ΒΕΙΩ ΙΔ πος. ΟὗὨ ΤΕΔΙΠΥ γγΏ]ΟΠ ΤΟΊ ]η5 1π [Π6 ΟὈ]εοΐβ. σοιηρτε- 
Βεπαβά πἀπᾶεγ {Π6 ΠπαπΊ6 οὗ γένεσις. να τηᾶῦ {πεγθίοσα ο94}} {πΠ6 [68 οἵ 
Οοοά [πΠ6 “Μδκεῖ δῃὰ Εδίμπεσ οὗ 4]]᾿ (οἴ. ΖΖηι. 2ὃ 9), απ τἀ βητγ 1, Ἰῃ 
[15 ἀϑρεοῖ, 45 1ῃ οἵἴπϑῦϑ, γι Π6 βαρτειης αοά (505 Α 3.). Τ5 τϑἰδίίοη 
ἴο ἴῃς {Ππϊνεῖβα οἵ Μιπᾶ δηά ἴπ8 οδ]θοῖβ ψμ]ο ἢ τα ἈΡΡΓ παπμθα Ὀγν 
ΤῊΪΠ ΠΊΔΥ 6 ΕΧΡΙΘΒΘΘΩ͂ ὈΥ {Π6 [Ο]]ονηρ αἀἰαργαιη, ἴῃ νΠϊοῖν {Π6 Π1Π65 
4’ Δ' δπὰ 413 ατα ἀϊνιβα δεοογαϊηρ ἴο ἴΠπΠ6 Ρτορουίοηβ οἵ {Π6 5101}}6. οὗ 
186 11πη6: 

ΤΕ ΣΡ ππτ ἰῦσοἔΕέΨΕοΨσἔΨψνΨνΨοόσΨῬΨ͵“ὁκσπ͵-'ι͵|΄ἷἼ  ---- ὑπερούσιον 
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, 
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172 4ΡΡΕΔΜΡΙΟΣ5 ΤῸ δΒΟΟΙ͂ ΚἍ. 

Α ἤιπβεῖ ἀπα ρεῦπαρβ 5{Π] πιούθ βἰρῃϊβοαηΐ ργθβθηΐϊδοη οὐ {π6 

(οοά ἴῃ {πε Φεῤνμόπιε 5. 5 ἴπε ἴτε ἀπά υ]ἱετηδία οὈ] οί οἵ 811} σγεδίίο --- 

1Π6 οὗ ἕνεκα οἵ ἴΠ6 ψ»ΠΟΪΘ πηϊνεῖβθ 8Π4 Ἔνεῦυ Ρατί ἐπετεοῦ, δπα οοη- 

ΒΘ ]ΠΘΠΠΥ δ οποθ 1Π6 τορα]δτηρ; ἰανν οὗἁ ΘνθγντΠΙηρ ψν ΠΟ ἢ) Οχ ϑίβ, 50 [8 85 

11 οχίϑίς, θοῖῃ οτραηὶς ἀπα ἱποτραηΐς, απ [Π8 πρῶτον φίλον ἔοτ ΜΠΪΟΝ 

ἔπε ποῖα οἵ Ναίπγο, Ί ἢ ρυθαῖθυ οὐ 1685 ἄξρύεα οἵ σοῃβοι οιιβθη6 855, ἴῸΓ 

ἜνΘῚ ὑΘΆΓΠ5 8Π4 5ιπἴγ68. 8566 Οἢ ΨΙ 505 Ὁ 1. [ἔ ἴ5, 1 [Π|η]Κ, ΒΟΔΓΟΕΙῪ 

ποτ ἐπαη ΠΑΙΓτΠ6 {τατῃ ἴο 580 (Παὶ ἴῃς Ιάεα οἵ Θοοά, ““τηβαη8, θη 

ϑιΠρρεαά οὔ [15 ροειίς νεβίιγθ, ἃ τϑίοη8] σοηβιδίθης σομοθρίίοι. οὗ 

1ῃε σιθαίθθε ῬΟββ1016 δία πα] 6 Ὠπηδῃ ΠΑΡΡΙΉ655, οἵ {Π6 τ]]τηδΐθ ἰανν5 

οἵ αοά, παίΐυτε οΥ τῆδῃ 1ῃδὲ βαποίίοη οοπάποῖ, ἀπά οὗἉ [Π6 Πσοῃδίβίθηί 

ΔΡΡΙΙοδιίοη. οὗ ἴποδθα ἰανβ 1η ἰΘρ β᾽αίοη, βονεγημηθηΐ 8ΔΠ 4 εἀποδίϊοη ἢ 

(ϑοσου Ορ 216 7άεα 9 Οοοά εἴα. Ῥ. 230). Μδῃ [5 ποῖ τῃ6. ψΠο]6 οὗ 

ογθαιίοη, ἐπουβἢ 115 ΠΙρμοδὲ ργοάποῖϊ ; δῃᾷ ἴΠ6 (οοά 15 ἴπ6 ἢηα] 85 ψ6}} 

85 [πὸ εἰδοῖθηξ οαι5θ, ποῖ ΟΠΪΥ οὗ Πα πηδη ᾿πϑε{π|ῚΟη 5, Ὀπξ 150 οὗ ἴΠ6 τεϑὲ 

οὗ παίιτε-- -ἰῃῈ ἀρχὴ ἀφ᾽ ἧς ἤρτηται ὃ οὐρανὸς καὶ ἡ φύσις (εἴ. Ατὶβί. 2761. 

ΔΛ η. τοῦ 14). ὙἹΠῈ τεᾶβοὴ ΜῈῪ πη {πΠ6 Δεῤπμόϊε ῬΡΙαῖο ἄε415, ποί 

Ἰη46εα ὈΥ ΔΗΥ͂ πηβδη5 Θχο  πβίνεῖγ, Βαϊ ΟΠΙΘΗΥ ῬΕΓΠΔΡ5, ψ]Γἢ ῃΠ6 ὈΘΔΙΙηρ5 

οἵ [μὲ (οοά οὐ πατηδη |16 ἀπα ᾿πἰογοϑίβ, 15 θεσϑῖβε Παΐ δϑρεοΐ οἵ ἐΠῈ 

Τᾶθα ἴ5. ποτ τεϊθναηΐ [ἤδη ΔΩ ΟἾΠΕΓ ἴῸΓ {πῸ Του πάεγ οἵ ἃ οἰΐγ. [1η [ἢ6 

7 ριαοις ῬΊαῖο σομηρ]εῖεβ. Πἰβ δοοουηΐ οἔ ἐπε ἀοοά Ὀγ ἰτδοίηρ 15 Ορεγᾶ- 

ἔἰοη ἴῃ πὸ ψοῖκα οἵ Ναίαγε. [Ὁ Βεὶρβ 5 ἴο υδλάεγϑίδηα [ῃ6 τηδηγ- 

ὁ 4οαπο55 οἵ ΡΙαϊο᾽β οοποερίίϊοῃ 1 να τθπηειη θεν [ῃδὲ “ροοα᾽ ψὰ5 ἃ [ει πὶ 

οὗ νἰᾶθ ΔρρΙοδίοη διηοηρ [π6 τε αῖκβ ἴῃ ρα ποταὶ, 8ηα τΠδΐ {πε ϑοογαίςο 

Θ0Π00] ἴῃ ρατίίοιαν τερδγάρα τΠϊηρ5. ἃ5. βΟοα ἴῃ ῬΓΟΡΟΥΓΟΩ 885. ἴῃ 6 Υ 

[Ὡ]Π]164 {πεῖν ρτόρεῦ οἷθοθ ἴῃ ἴῃ ΘοΟΠΟΙΩΥ οἵ Ναΐιγε πᾷ ϑοοίθίγ. 

Θ66 1 235234-Ἑ, Υ 4578 δἃηά [Π6 ϑιιρσαβίνα τα πηδς5. Οἵ ΝΕ. Π]Έ5ΠΙρ 

Ζεείμγος ἀγα δ ηα71.5 11 ῬΡ. 221---225.- 

ὝΠΕΙΟΘ τοπιαΐηβ [Π6 ἔασον απαβίίοη : Ηονν ἄοα5 [πΠ6 Θαργεμας (διε 

ορεζαίβ ἴὴ {πΠῸ {Πηϊνϑῦθα ἢ ΟΥΓ ἴῃ οἰπεῖ ψογάσ, ΝΝ παῖ 15 [Π6 πηο46 οἵ ΚΙηά οὗ 

τοὶ αἰ οπβῃἷρ οχιβέϊηρ θείνγαεη ἴΠπΠῸ Γάθα οἵ Οοοα 8η6 τΠ6 Ῥδγίου]αγ οἵ  ΠΙΟἢ 

1 ἰς [86 οαιβοῦ Τπὲ βυθΊεος 15 [111 οἵ ἀ Πα] 1165, ἀπ α 1 τηυϑὲ ΡῈ ῥτα- 

τηϊςθα αἱ {πὸ οιϑεῖϊ {παΐ {πΠ6 τεϊδίίοη θείνεεη [Π6 εἴεγπα] δ ηα 5ε] εχιβίεηϊ 

ΔΗ (δὲ ἀεείναϊϊνε δπα ἱταπϑίθπε οαπποῖ Ὀ6 οἴπουν 58 ἘΧΡΙΕΒβθα [ΠΔῃ ὈῪ 

ἃ ταϑίαρμου. ΟἿ Α. Ἐ. Τάγ]ογ ἴῃ 27,4 Ν. 5. ῬΡ. 399 ΕΒ ΜΕ ατε 

πομδ ἴΠ6 1695 Βουπα ἴο δχαίηῖπθ [ῃ6 τηθίδα ρἤοΥβ ΘΠ Ρ] ον α ἴῃ ἀδβου θὴρ 

(Π6 οοηποχίοη { ὰ ψου]α 566 μον {Π6 το ΔΕ] Π5810 νγὰ5 Πραγαα Ὀγ ΡΙαΐο 

ἴῃ Πὶς ον παϊμαᾶ. [ΓΕ να [Ό]]ονν ἴΠ6 1] σδ ]0ἢ5 ἔα 564 ἴῃ ΟἿ ἀἸΔΙΟΡΊΙΘ, 

6 ΤΏΔΥ 5ΈΡΡοβα [Παΐ Ῥ]αΐο, ψΏΘη ἢε ντοίθ {πὸ Δ εῤτιώζε, σομσοεϊνεα οἵ 

[η6 τηδίίου βοπθνπαὶ ἴῃ [6 [Ο]]ονίηρ αν. ὙΠῸ δα οἵ ἀοοα 15 {Π6 

Ῥυϊμοίρ!ς ἔτοσα ψΒΙοἢ 1Π6 οἴμον [685 ἄξτινο {ΠΕῚῚ δχιβίθησα (Ἱ 509 Β ἢ. 

γι21.), δια τηδῦ μεγείοτε Ὀ6 τρατ θα 85 1ῃ8 α]επγαΐθ οδιιβα οἵ ἐνεγυίῃιηρ; 

ψ ΒΟ {πὲ γ ἴῃ {Πεῖγ ταγη Ῥγοάποθ, ΤῊ ἹπημηβἸαΐβ οδιιδ56 δοσοιτηρ᾽ ΟΥ̓ 

[Π6 δχίβδίθποα οὗ ἃ ραυιοααῦ 15 [ῃ6 “Ῥγαβθηοθ᾽ (παρουσία) οἔ δῇ Ια6δ. 

ΤΠα5 [ΟΣ ΘΧαΙΉρ]6 [Ππ6 οαιιδ8 ΜγΠΙΟἢ ΘΠ 165. 15 ἴ0 5. [Πὰς Θοογαίεβ 15 ἃ 

7π5ὲ πα Ῥἱου5 πιᾶη ἴδ {Π6 “ργθβοηοθ᾽ ἴῃ ΘοΟΓαίΕῈ5 οὗ {π6 Τά645 οἵ [πϑῖ1ςς, 

Ῥίεῖυ, δηᾷ Μαη. ὙΠεὲ [ἀθὰ5 ἴα {Πϑγείουθ {πὸ 1] 6 ηΐ Οδιι5685. οὗ 

Ρατγιϊουϊατβ, εδοὴ οὗ ΟΠ. 15. {Π6 τθο ηρ- στουηα οὗἨ ἃ5 ᾿ηδην [685 ἃ5 

ποῖ αἴθ ρυθαϊοα 0165. σὶρ ΒΕΓ} γ ὈΕΙΟΏΡΊΩΡ, ἴο 1. ΤΠι5 πλοῦ τὺ 6 
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᾿ηουγε ἴτοῖι ἐδ οῤμόδιεν 476 Α ἢ, ποῦ ἴο πηθητοη ΟΥ̓ ΠΟΥ ἀἸδ]ορῖιθβ ; θυ 
{ῃ6 ἡ ΠΟ] 165 δἰζθηα!ηρ 56. ἃ ἔπε οῦν ΟὗἉ (ὑδιιβδίιοη, 1 1Ὁ 15 ΒΕΓ ΤΥ Ἰπίετ- 
Ῥγείεά, ἀγα σγεαΐ ΔΠ6 ΠΙΠΠΕΤΟΊΙ5, ΔΠα ἸΠ ῬΑΓΓΟΙ]ΔΓ 186 ἱπιπιάπεποα οὐ [η6 
Ιάεα5 σδῇ Παγαϊν θῈ τεοομοι]εα ΨΙΓΩ {πεῖτ βεὶ πεχίβίεποα ἀπά ππῖΐγ. Ρ]αΐο 
τγὰϑ ΜῸ611 ἀὐνᾶτα οἵ {Π15 οὈ]δοίίοη, δ 411] Ἔενεηΐῖβ πε ΠῸ ψτοίε [Π6 
“Ῥαγηιεῖαεςὶ (566 4047]. 130 Ἐ---132 Β, ἃηα γνὐδα4ε}}᾽ 5 βδαἀϊοη οἵ {ἰπαῖ 
ἀϊαϊοσιια ΡΡ. χἱὶπὶ ἢ πα Ἰχὶχ), θὰΐϊ ἴῃ ἴΠ6 Δοῤηόίίε, νυ θεῖ μευ θθσαιθε ΠῈ 
δα ποΐ γεῖ τϑα] 56 {πῸ αἸΠΠ σα] γ, ΟΥ ὈΘοαι56 Πα νγὰβ ΘσσπρΙθα ΜΊ ἢ ΟἾΠΟΥ 
Δα ποτα {τ {{π] ΤΟΡΙΟ5, Π6 ἸρπΟΥΕ5 1ἴ δἰτορεῖποσ, ὍὙΠηῈ ποτε ροεζῖοδὶ] 
δὴ Πρυτγαίϊνε οοποερίϊοη οἵ ἴπὸ Τάδα 85 ἃ παράδειγμα, ψΠεΓΕοΐ τΠς 
ῬΑΓΕΟ]ΑΓ 15 Δ ἸπΠηᾶ ρα ΟΥ ΠΚΘΠ 655 ΟΥ̓ ΘΠ ον, ν 510 16. Ὀδαιιῖν, ΟΣ ἜΧΘΙΏΡ]Ε6, 
Ῥεϊηρ οἡΐυ, 'η {Π6 ψογάβ οἵ 5Πε]16υ, [ἢ ““βῆδαον οἵ Βϑαιῖν πη ΕΠ 614," 15 
4150 οι ἴῃ ἰΠ6 Δεῤηόδε, ἃ5. ἴῃ ΟἴΠΕΙ ἀϊα]οριιαβ, 5146 Ὀγ 5146 ψτ {Π6 
ἀοοίτηςθ οὗ παρουσία, μέθεξις, ΟΥ κοινωνία. ὅε6 οὐ Ν 476 Ὁ ἃηὰ Α. Κ᾿. 
ἼΤΑΥ]οΣ ἴῃ “2 7ια 1.ς. ΡΡ. 2ο8---21τ. ΤΠ15 νίενν, {κα ἰῃ6 οἴου, ἰῖ5. ὈῪ πὸ 
ΠΊΕΘΔ 5 ἔτεα του ῬΠΠΟΒΟΡΠΙΟΑ] αἸ ΠΟ] 165, 85 85. θθ θη ροϊηΐϊβα οαΐ ὈΥ, 
ΔΙηΟΩρ ΟἴΠοῖβ, γν δα 4ε]] ].ο. ΡΡ. 11 ἔ,, ἀπᾶ ἼΤΑΥ]ΟΥ 1.6. ΡΡ. 2307, 312, Ρπὶ [Π6 
Ῥαγαδεϊριηδίς τϑ]αί!οη οὗ {Π6 Τάθα ἴο {πΠ6 Ῥδγίσαϊαγ 15 τῆοτα ἰπ βαρὶηρ 
ΜΠ [η6 ΡΙαΙΟὨ 5} οἵ ΒΟΟΪκ5 ΝἹ Πα νι ἤδη [Πη6 ΓΠΘΟΥΥ οὗ ραγΟΙΡΔΙΊΟΙ, 
ΔΗ 1 15 {Π6 ἔοττη ἴῃ ὑν]Οἢ {Π6 το] ΠΟ 5 ἢΙΡ ρστεβεῃίθα 1561 ἴο Ρ]αίο ἴῃ 
[η6 Ἰαϑὲ οἵ Πὶ5 στϑαὶ πηδία ρἤγ 5164] ἀϊαϊοριιαβ, {πΠ6 Ζγηιαεμδ. ἘἸἼΠΔΠΪγ, 1ἰ 
5Πο 4 )ὲ τειηδι Καα {παῖ ἴῃ ΔρΡΡΙγηρ Πῖ5 ἀοοίτπηα οὗ σαιιβαίίοη το 56 5106 
ΟΥ̓ σοποῖείβ ΠΟΠΊΌΘΙ5 Δη4 ΠῸΠΊΘΤΙΟαΙ τα]δίοη5, σοπογείθ τηδί οιηδίιοδὶ 
ἤριυτεβ δηᾶ {πε [πκρ, ῬΙαῖο ᾿ηἰγοάμςοβα ἃ ἔγεϑῃ Ππηκ Ὀθεΐννθθη {Π6 468 δπαᾶ 
ἴῃς6 Ῥατγίίσαϊαγ ἴῃ (ῃ6 5Πᾶρε οὗ τὰ μαθηματικά. 866 Οἡ [{Π15 51}0]6οΐ 
ΑΡΡ. 1 ἴο Βοοκ νγιι. 

1 Ρᾷ855 ΠΟ ἴο {Π6 5] οι οὗὨ ἀ] 4] Θοιςα] πιθοῦ, α5 σχροιπάβδα τῇ {ΠῸ 
Ἀοῤιῥἧε ἘΟΥΤΊΔΠῪ σοπϑιαδγεά, 1 ρτοσθαάβ, τα {πΠ6 ϑοογαίίς. οὐοβϑ- 
ΕΧΔΠΊΠδίΙοη, ὈΥ αιΘϑίϊοη Δ ηἃ ΔηΒΕΥ (534 0). [᾿α]δοίς 15 αῦονα δ]} 
1Π]ηρ5 5ΥΠΟΡΊΙΟΔ], 5ΈΓἹν] ΠΡ Ἔν συ γα ἴο 566 {Π6 οΠ6 1 {πε τήδην (531 Ὁ, 
5378, 6). Ηδηοε {πε σοοταϊηδίοη οἵ {Π6 ϑοῖθης 65 15 ἃ βοοα ρυθραγαίίοη 
ἴου ἴΠ6 ΠΊρΠΕΥ δίθπαν (11. οο.: οὗ, α5ο: ΖΕ ]ουλ 1 σ᾿. Ρ. τό 2. τ) ΤῊΙ5 
ΒΥΠΟΡίΙοαΙ] [ΔΟα]Υ 15 ακίη ἴο {π6 συναγωγή οἵ πε “λαεαγς αι οἴου 
αἸαϊοριιεβ (586. οὔ 537 6), δἰπουρ ἢ (Π6 ννοτά συναγωγή 4065 ποῖ ΟΟΟΙΓ 
ψ 1 [15 τηθϑηϊηρ ἴῃ {πΠ6 εῤκμόϊε, Βαϊ ψΠούθαβ της ἀϊαϊθοῖς οἵ {Π6 
«Ῥλαεάγις ἴλο] 65 ἴΠ6 σΟπΊ Ι ΠδςΊοῃ οὗὁἨ ραυίσ]αν 56 η56- ΡΟ Θ ρ ΙΟἢ8 εἰς ἕν 
λογισμῷ ξυναιρούμενον (2498, οἵ. 265 Ὁ), {πα οὗ [Π6 Δεῤκμόἑϊς αἰῃλβ αἵ 
ΠΟΙ] ηΪηρ αἸΠ γεηΐ Τἄθα5 ὉΠΩΘΥ γεῖ ΠΙΡΊΕΥ δηα ΠΙΡΊ ΕΓ [665, ΔΠ 4 811 οἵ 
το πὶ ΠΠΔΠγ ἀπάθγ [Π6 146α οἵ ἴ[Π68 ἀοοά. Οἵ [ΑΥΟΠγ[Δ5] ἴπ. Μιμδοὴ 
27ας. Ζλ14 στ. ΤΡ. 590 ὅστις ὧν ἀναλῦσαι οἷός τ᾽ ἐντὶ πάντα τὰ γέν εα ὑπὸ 
μίαν τε καὶ τὰν αὐτὰν ἀρχάν, καὶ “πάλιν συνθεῖναί τε καὶ συναρθμήσασθαι, 
οὗτος δοκεῖ μοι καὶ σοφώτατος ἦμεν καὶ παναλαθέστατος, ἔτι δὲ καλὰν 

σκοπιὰν εὑρηκέναι, ἀφ᾽ ἃς δυνατὸς ἐσσεῖται τὸν θεὸν κατοψεῖσθαι καὶ πάντα 

τὰ ἐν τα συστοιχείᾳ καὶ τάξει τὰ ἐκείνω κατακεχωρισμένα, καὶ ταύταν 

τὰν ἁ ρματήλατον ὁδὸν ἐκπορισάμενος τῷ νόῳ κατ᾽ εὐθεῖαν ὁρμαθῆμεν καὶ 

11 αβϑιιηλα [Πα {πΠ6 [Πθοῦν οἱ [ἀδα5 νυ μΐοῖι [ῃ6 ῬΙαίϊοπίς Ῥαυγηθηΐά 65 οὐ τἰοἶβοβ 15 {παῖ 
ὙΠ ἾΟΠ. ἀρ ΡΘαῖβ ἴῃ {πῸ ΛΔ εῤρόἑϊς ἀπ ἴῃ6 “λαφίο. ΤΠΘ σϑβϑθιθίαποθ ἰ5 580 δχαοί {παῖ 1 
οαηποί νι μονν ΥγῈ σα Θβοᾶρθ ἔγοτη {15 ἀϑϑιιπηρίίοη. ΟἿ. 7δοκβοη ἰπ 7. οὐ 2. Χι 
Ρ- 206. Α αἰπεγεης νῖθνν 15 τηαϊηϊαϊ θα ὈῪ ΓΆγ]οΥ 1.6. Ρ. 317. 
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τελεοδρομᾶσαι τὰς ἀρχὰς τοῖς πέρασι συνάψας τε καὶ ἐπιγνούς, ὅτι ὃ θεὸς 
ἄρχά τε καὶ τέλος καὶ μέσον ἐντὶ πάντων τῶν κατὰ δίκαν τε καὶ τὸν ὀρθὸν 

λόγον περαινομένων. ΝΕΙΓΠΘΙ ἴῃ 5 ἀϑοθηΐ ΠΟΥ ἴῃ Πἰ5 ἀθϑδοθηΐ ἄοεβ {ῃ6 
ΑἸ] δος οϑη μανα δηγίπιηρ ἴο ἄο 1 56 η56- ΡΕΓΟ ρΡ Ι Ὁ, ΟΥ̓ ἡ Ραγο Αγ ἢ 
ἴῃ 1Π6 ΟΥ̓ Πατν δοσερίδίοη οὗ (Π6 ἴεγηὶ (511 Β (). Τί 15 οἰδαγ ἐπεγείοσο, 
85 ΟΙάδηρεῖς μα5 ροϊηϊθα ουἱ᾽, {Πὲ [ῃ6 ἀϊαϊθοῖίς οἵ Βοοκβ νἹ δηᾶ 
ΥΙΙ 15 ἃ ΠΙΡΠΕΓ αἸδΙ θοίίο, ἴο 6 σΟΙΠΡΑΙΘα 1 50Π16 Ταϑρβοίβ ψ ἢ {Π6 
1η16]] 6 οίτια] «150 1Ρ|1π6 τθοομη τη Π 64 1η (Π6 Ζαγημιοηαες (τ35 Ο---136 Ἐ, 
ΕΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 1358 οὐκ εἴας ἐν τοῖς δρωμένοις οὐδὲ περὶ ταῦτα. τὴν πλάνην 
ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ περὶ ἐκεῖνα ἃ μάλιστά τις ἂν λόγῳ λάβοι καὶ εἴδη 
ἂν ἡγήσαιτο εἶναι). [Ιῃ ἰακίηρ [Π15 νον 1 (ὁ ποΐ τηθᾶῃ ἴο ἄδην ἱπαΐ 
αἸδ]θοῖς ἢ τῃ6 Ζ λαφαγμδ δὐταοθ5 {πΠ6 ΠΙΡΠΘΥ ἃ5. ΨῈ}} δ {Π6 Ἰουνεὺ 
Ὀγδησἢ 65 οὗ {π6 βίπαγ; δαζ ἴῃ ἰΠ6 βιποίευ ἀἸδίθοίς οὗ ΥἹ 510 Β--ΕἼ1 Β 
[Π68 ἸΟΥΘΥ ν Εν 15 ΘΧΡΤΘΒΒΙΥ Ἔχοϊπαθα. Οὗ διαίρεσις ἴπ6 Δεῤηῶζιε 58 γ5 
ΘΟΙΡΑΙΔΊν Εν {π||6. ΤΠΘΓΕ 15 8. σδβιι8] σγαίεγεηοα ἴο {Π6 ρίοοββϑβ ἴῃ 
Ν᾽ 4544, δῃηᾷ [ἴ 15 οἵ σοι88 τορτεϑεηΐεα ἴῃ δῇ 1468]1Ζεα ΓΟΓπὰ ὈΥ {Π6 
ἀεβοθηΐ οἵ [6 α]δ]θοίοιαη ἴσοπ [6 Τάεδα οἵ [6 Οσοοᾶ (5118, Ο: 
οἵ. 5348 721.). Βιΐ {Π6 [ὰ]] ἀδνεϊοριηβηΐ οὗ [Π15 5146 οἵ Π)]α]θοίς 6] οηρ5 
ἴο ἃ ἰαίε ρειϊοά οἵ Ῥ]αίοβ 116, 1ξ, ἃ5. 15. ποὺ Ψ ΙΔ Ε]ν ὈΕ]Ιανεά, {Π6 
,δολϊοί απ ΟΠ Ζίο.5. ἀγα Ἰαῖευ τΠδῃ {πῸὸὶ Δ εῤΨόζε 1 5ῃοι]α αἴθὸ ΡῈ 
τη ΔΓ ΚΟα {πδὲ ΘΠ] ]Οη, νυ] οἢ Ῥε]οηρϑ ἴο 114] εοις (524 Ὁ) ἃπα ἀδρεπηαᾶς 
ΟἿ φ,δϑρίηρ [ῃ6 Ββϑθῆοα οἵ (Π6 οδ]εοξ ἴο Ὀ6 ἀεπηεά (522 Β, 534 Β: 
Οὗ, 531 Ε)}), Ἰῆνοϊνβϑβ διαίρεσις ἴῃ ἃ ΠεΥίδ]η 56 η568 85 νγ6]}] ἃ5 συναγωγή. 

γε ἤᾶνε 511] ἴο ἀϊβοιιβδ8 {Π6 πηοϑβί βεύϊοιβ Πα] ἐγ 1 Ῥ]αΐο᾽ 5 Παβουὶρ- 
το οἵ ἰῃς6 αἸΔ] Θο Ἰοἰα 5. ΡΙΌΡΤΘΒ55, ν1Ζ. ἴη6 δϑοθηΐ ἐξ ὑποθέσεως ἐπ᾽ ἀρχὴν 
ἀνυπόθετον (510 Β, 511 Β, 533 6). ϑοοζαίθϑ βίνεβ Π0 ῬΥ͂ΈΟΙ56 Ἔχρ᾽ δηδίϊοη οὗ 
{Π15 ρατί οὗ [ῃ68 βιθ]εςοί, ΔΙ ΠΟῸΡἢ 10 15 Ποῖ, [π΄ ΤῊΥ ΟΡΙΠΙΟΠ, [Π15 ῬΔΙΓΟΙ]ΔΓ 
αἸΠΠΠου] Εν ΠΟ. τη 65. πὶ 58. [Πᾶΐ (Ἰδιιοο ν}1}} θ6 ἀΠ40]8 ἴο [Ο]]ονν Π]Τὴ 
ΔΏΥ [ΔΥῚΠΕΓ (532 Ε). 

ΤΠ6. ῬΓΠΟΙΡΆΙ ρῬαβϑαροβ ἢ. ΟἴΠοΓ ἀἸΔ]Ιοριιθ5. ὙγΏ]Οἢ ΔΡΡΘΑΙ ἴο (ἤγουν 
ΠΗ οα ΡΙαΐοβ ῃηθδηϊηρ 816 .72726η. 868 ἢ. δπὰ “λαεά. τοο κα 3. [Ιη 
[ηὴ6 ήζιο ϑοογαῖθβ ρίόοροβεβ ἐξ ὑποθέσεως σκοπεῖσθαι εἴτε διδακτόν 
ἐστιν (56. ἡ ἀρετή) εἴτε ὁπωσοῦν, ἀηἃ ρτοοσξεάς 85 (ο]]ονβ. δε ψ1]}}, ἢ8 
58γ5, Ἀ5511ΠῚ6 (ὑποτίθεσθαι) τας Μιχα 15 Κ πον]βᾶρα, δηα 8566. ψῆδί 
ἴο]]ον8. ΟἿ [15 αϑϑαπηρίίοη Μαθηο δὲ οὔποθ δά π)15 πὲ Μιγία. 15 
[ΘδοΠ4 016. ὙΠεθαροη ϑοοίαίεβ βᾶγ8 ΜῈ πηιϑὲ Θχϑιϊη6. ΠΪ5. ΟΥΙΡῚ Δ] 
ὑπόθεσις οἵ Μιτίιεα, νὶΖ. {παι Μιτίιθ 15 Κπον]εᾶρε, δηα Ὀαρῖη5. [Π6 
ΘΧΘΙΙΠΔΙΙΟΏ ΟΥ̓ ΡΙΟΡουπαϊηρ ἃ ἔγεϑῃ ὑπόθεσις, νἱΖ. [πα ΜΊτία6 15 βοοά, 
Εγοτὴ [Π15 βεοοῃα ὑπόθεσις ἢ6 ΔΙΓΙν 65 ὈΥ ἃ 561165 οἵ βίβρβ δὲ 1ἴΠ6 φοποΪα- 
ΒΙ0ὴ {πα Ψιτίαθ 15 Κπον]εᾶρε δηά τππ5 ρίονεβ {παΐ Μιγίαθ οδη 6 
ἴδυρῃς. Ὑε τῆδυ σοιρατα Αὐ᾽βίοι!ε᾽5 συλλογισμὸς ἐξ ὑποθέσεως, ὁη. ννΠΙΟἢ 
566. ὅδ! δος Οπμέζίρος 97 ἐλε λϊμοοοῤἧν ο7 “1 γίρίοηο ΡΡ. 41 ἴ., ἀῃᾷ γαῖ 

1 7)6 Ῥίαΐξ. αγίε αἰαϊοείέεα (1873) Ῥ- 48. Ταιζοβ]αννβ]κῖ πλτιβὲ ὨΪ 5616 Πᾶνα γεδα (Π15 
ΤΟΥ. ΨΘΙῪ 5 ΡΟΥ ΠΟΙ Π]Ὺ θείογα π6 σου] ἤανα ἀθϑουθεα 1ξ ἃ5 “ΨΘΙΥ 5 ρου ἤ οἶα] (Ζ]αέοἸς 
Ζορίς Ῥ. 2ι 71. 58). ὍΤῊΘ ἡπάριηηεηϊ οὗ Ῥείρϑιβ, ἐποιρῇ Π6 Πτθααθηε]ν ἀἰβασγθοβ νντἢ 
ΟἸαθηθεῖρ, ἰ5 νεῖν αἰϊἤδγεπι: “πᾶ Ηδγ. ΟἸ θηθεῖρ ορτερῖὶθ αἰβραΐαϊ ἴῃ σΟμ- 
τηθηίαιοης ἄς Ῥ]αϊοηϊβ αὐίθ ἀ]α]θοίίοα ᾿ (Ογεέοϊ. ἐίαΐ. Ῥ. 402 71.). 8.0. 4150 15 {Ππαΐ οἵ 
ΖΕ]]ΟΥἦ ΠῚ 1. ΡΡ. ὅτ9, 620 171. εἰ 4]. 1 δὴ ἴαγ [τομὶ δοοθρίϊπρ [6 ΨΠο]ς οἵ ΟἸ]άδη- 
ῬεΥρ᾽β σεϑι]β, Ὀαΐ 5 ἰγθαῖῖβα 15 ἀηγίίηρ θαΐ βαρουβοῖαὶ, ἀπὰ ἃ Ἰαῖρα ρατγὶ οὗ 10 15 ἴῃ 
ΤΩΥ }πάρστηςηΐ ἵστα δηα Δα μλῖγα Ὁ ]6, 
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τ Ατίϑί. “ηαλνέ. γ. ἃ 23. 4οῦ 25. ΤῊΪ5 τῃειΠοα 15. ρ81.8116] ο ἰῃδί 
ἀεϑου θα ἴπ ΒοοΙ ΥἹ ἴῃ 850 [δ γ 85 ἴπ6 οὐἱρίπαὶ ὑπόθεσις ἴ5. ποΐ εἴ ἀκίνητος 
(533 6), υυΐϊ 1156} ἀδάποβά ΠΌΠ, Βοπιθι Πΐηρ; ΠΙΡΊασ. Τί 15 ποΐ ρᾷτγ8}16] ἴῃ 
50 ἴα ἃ5 {Π|5 “ΠΙΡΠΕΥ βοιηθίῃιηρ᾽ 15 1156} ΟΗΪΥ ἃ ὑπόθεσις ἀῃα ποΐ Δἢ 
ἀρχὴ ἀνυπόθετος. ΜύΟΝ {ΠῸ βϑῃη6 15 {ππ6 οἵ {Π6 νν6]1- πον Ῥάββαρα ἢ 
6 Ζλαιαᾶο. ὙΠαὶ ψϊο ϑοογαΐεα ὑποτίθεται 15 Πὶ5 σοηοθρίοη ΟΥ̓ 
ἀεῆβηϊοη οὗ αἰτία 45 [Π6 ργεβθηςα οὗ [π6 Τάθα ἴῃ {π6 Ῥαγίσυϊαῦ {Π]ηρ 
τηακίηρ ἴὑ νΠδὲ 1{ ἴα (τοο Β, 0). Ετοπὶ (Π1|5 ἢ6 ἀδάμποαβ {Π6 ᾿πη που ΠΥ 
Οὗ τὴς ὅοι]. 80 1827, 1 ᾶἄρτβε, ἰῇ [Π6 τη], Ψ] ἢ [Δ κδοη (,Λ οὐ 4 ἤ. 
Χ Ρ. 149) δηᾷ Ατοπῃοῖ- ΠΙπα {Πα {Π6 δεύτερος Ἔχ οὗ {πε Φηαεάο [Ο]]ονν5 
[Π6 5816 πε Ποά 45 {ῃ6 διάνοια οὗ ΒΟΟΚ νἱ, ΔἸΠουρἢ, ἃ5 δ᾽τεδαγν βίαϊθα 
ἴῃ ΑρΡρεπαϊχ 1, διάνοια ἴῃ {π6 δεῤμόϊε 15, 1 Ὀε]ανα, οσσαριθα ἢ τὰ 
μαθηματικά δἴοθμθ. Βιυΐ ἤθη ἴῃ τοὶ ἢ, Ε Ρίαίϊο νγιίεβ ἐπειδὴ δὲ ἐκείνης 
αὐτῆς δέοι σε διδόναι λόγον, ὡσαύτως ἂν διδοίης, ἄλλην αὖ ὑπόθεσιν 
ὑποθέμενος, ἡ ἥτις τῶν ἄνωθεν βελτίστη φαίνοιτο, ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, Π6 

ἢδ5 ἴῃ τη ἃ ρΡΟ551016 ἀβθίδηςε οἵ τῃς οὐἱρῖμαὶ ὑπόθεσις ὈγῪ ἀεάποϊηρ 1, 
85 ἴῃ 1ῃ6 77έγο, [τούτη βοπια ὑπόθεσις 511} Ἵϊρμετ, απα ἡτού διάνοια ὁ! ἘΠῈ 
ΜεῤηόΊίε, φῶ διάνοια, ἌΘνΕΥ ἀείε πες 115 ὑποθέσεις αἴ 411] (51το Ο, 533 0), 
Ὠοΐ ἐνθ ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΙ ΠΥροίΠεϑί8Β. ὙΠΕΓΘ 15 50 ἴπ τοῦ Β δὴ ΘΧΡΓΘ65 
αἰτθοίοη ἰο ΘΧΔΠΉΪΠΘ τῆς ὑποθέσεις {ΠΘΙΉΒΟΙν65: : τὰς ὑποθέσεις τὰς πρώτας, 
καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσίν, ὅμως ἐπισκεπτέαι ᾿σαφέστερον᾽ καὶ ἐὰν αὐτὰς 

ἱκανῶς διέλητε, ὡς ἐγῷμαι, ἀκολουθήσετε τῷ λόγῳ, καθ᾽ ὅσον δυνατὸν" 
μαλιστ᾽ ἀνθρώπῳ ἐπακολουθῆσαι" κἂν τοῦτο αὐτὸ σαφὲς γένηται, οὐδὲν 

ζητήσετε περαιτέρω. ἼΠΕ56 ἔο ραββϑᾶρθβ οἵ {πε ΦΖάαεάο {πϑγθίοσα τα- 
5611 0}16 {Π6 αἰϊαϊθοίς οἵ τῃ6 δεῤΨμόὝςἧε ᾿παβυηιιο ἢ δἃ5. {ΠαΥ σοηϊβιηρίαία 
Δα ῥτξβοῦθθ δῇ δχαῃ)ϊηδίϊοη οἵ ἰπΠ6 ὑποθέσεις ν] ἢ ΜΠΙΟἢ γα ϑἴατγί, 
Ιῃ (ῃ6 ἢιϑί, Πονγενϑῖ, ῃΠ0 ἤορε ἰ5 πε οἷἱξὸ οἵ δνεὺ τἰϑίηρ ἀῇονα 
ὑποθέσεις, ἴΟΥ ἱκανόν τι 15 ποῖ {π6 ὉΠΗγροϊποίϊοαὶ [ἄθα, δ Ππουρἢ 1ἰ 
ΤΑΥ͂ ΨΕΙΥ ΜῈ] ΠΡΡβη ἴῃ ΔΩΥ σίνεη οα568 ἴο 6 ἃ πος οὗ Οοοά. 
ΤῊς Θχμοιίδιοη ἴπ 1ο7 Β 15 ἀἰΠεγεηΐ, ἀπ 566 πῚ5 [0 ἢϊηΐ αἱ βοτηθίῃίηρ 
Ε|κα τῃ6 ἀϊαϊβοίῖς οὗ ν1 ἃ Πα ΥἹΙ, [ῸΓ ἘΝ ΟΥΡΊΠΔ] ὑποθέσεις σα ῃποῖ 6 54115- 
ἕδοΐουν ργονεα (κἂν τοῦτο ΠΣ σαφὲς ἢ) δχοθρί ὈΥ σοῃηβοίηρ 
{πεῖ ψ ἢ τη6 Τάθα οἵ (οοά, δηα 115 Ἰῆνοϊνεβ δὴ θχῃδιβίϊνα βασνον οὗ 
16 ψγΠο]ς ΠΕ] οἵ νοητά 5110 45 Ρ]αίο βκείομεϑ ἴῃ 1ῃς εηᾶ οὗ Βοοκ ΓΙ. 

Τι ἀρρβδῖϑβ, {πμεγείοτε, [πὶ ἴῃς ὑποθέσεις οἵ Π)΄1Δ]ΘΟΙΟ ἀγα ποῖ, κα [Πο58 
οἵ Μαιπεπηδίῖοβ, ᾿τητηονα]Ὲ πη ἤχοά, απ (Παΐ γα ΤηΔΥ 6 οΔ]]64 τπροῃ 
ἴο ΓΕ ΕΓ δ δοσοιηΐ οὗ {Πεπὴ, ΠΑΥ ΠΊΟΓΘ, {Παὶ 1ἴ 15 ΟἿἿ ἤπΐν ἴο 5. 11 
{Ποῖ ἴο Θχαιηπδίιοη ΟΥ̓ ῖνο5. ΤῸ [15 δχίθηϊ [ῃΠ6 77όιο απὰ λαείο, 
αἸζθη ΤορθίΠοσ, ἀὺα ἴῃ ἀρτθαεπιθηΐς ἢ τη6 Δ εῤηόϊε οὐ ἴῃ6 παίατα οὗ 
Ὠ᾿αἸθοῖῖς. Βαΐ ὈΥ ναὶ τηθδηβ 15 {π6 αἰ] θοιΙοἴδη ἴο βου 1 η1Ζ6 ἢ15 ὑποθέ- 
σειςῦ [Ι͂Ὡ Ψηδί νναῦ 15 ἢ6 ἴο δϑοθπα ΠΟΙ ὑποθέσεις ἴο Π6 ἀνυπόθετος 
ἀρχήν ὍΤΠηα ραββᾶρθθ ἴῃ {1Π6 Δεῤηόδι|ε νΥΉ]Ο ἢ. ΠΕΙΡ τι5 ἴο δηϑ Υ {Π6586 
ΠΙΘΒΙΙΟΠ5. ΔῈ ΝἹ 511 Β τὰς ὑποθέσεις ποιούμενος οὐκ ἀρχάς, ἀλλὰ τῷ 
ντι ὑποθέσεις, οἷον ἐπιβάσεις τε καὶ δρμάς, ΝΠ 533 Ο ἡ διαλεκτικὴ 
μέθοδος μόνη ταύτῃ πορεύεται, τὰς ὑποθέσεις ἀναιροῦσα, ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν 
ἀρχήν, ἵνα βεβαιώσηται, ΔΑ 534 Β, Ὁ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ διορίσασθαι τῷ λόγῳ 
ἀπὸ τῶν ἄλλων πάντων ἀφελὼν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν, καὶ ὥσπερ ἐν μάχῃ 
διὰ πάντων ἐλέγχων. διεξιὼν μὴ κατὰ δόξαν ἀλλὰ κατ᾽ οὐσίαν προθυ- 
μούμενος ἐλέγχειν, ἐν πᾶσι τούτοις ἀπτῶτι τῷ λόγῳ διαπορεύηται, οὔτε 
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αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν φήσεις εἰδέναι τὸν οὕτως ἔχοντα οὔτε ἄλλο ἀγαθὸν οὐδὲν κτλ. 
ὙνΉΠ {πε βαυθβίαηςς οἵ ἴΠ656 δχίταςιβ {π6 βία ἄθης 5ῃου]α σαγθία ΠΥ οοτι- 
Ρατα τῆς 1πι6]]βοίπα] ἀΙ5ΟΙΡΠ1η6 γασομη πη Πα 64 τη [Π6 2 αγηιοηῖαῖθς (135 Ο--- 
136 Ε) 85 8ῃ 1Π6] ΒΡ} βα ]6 ΡΓΘΙΙΠ]ΠΔΤῪ ἔου 1ῃη6 ἀἸΔ] οἴ οΑ] βιπαγ οἵ καλόν, 
δίκαιον, ἀγαθόν ἀπ ἴΠ6 οἴπεῖ [4688, ὨΟΙΠΗΡ; Ιῃ ΡΆΓΓΟΌΪΑΓ Ι :36 Α---Ὁ διά 
136 Ε: Πώς λέγεις; φάναι. Οἷον, ἔφη, εἰ βούλει περὶ ταύτης τῆς ὑπο- 
θέσεως ἣν Ζήνων ὑπέθετο, εἰ πολλά ἐ ἐστι, τί χρὴ ξυμβαίνειν καὶ αὐτοῖς τοῖς 
πολλοῖς πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς τὸ ἐν καὶ τῷ ἑνὶ πρός τε αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ πολλά" 
καὶ αὖ εἰ μή ἐστι πολλά, πάλιν σκοπεῖν τί ξυμβήσεται καὶ τῷ ἑνὶ καὶ τοῖς 
πολλοῖς καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα. καὶ αὖθις αὖ ἐὰν ὑποθῇ, εἰ ἔστιν 
ὁμοιότης ἢ εἰ μή ἐστι, τί ἐφ᾽ ἑκατέρας τῆς ὑποθέσεως ξυμβήσεται καὶ αὐτοῖς 
τοῖς ὑποτεθεῖσι καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα. καὶ περὲ 

ἀνομοίου ὃ αὐτὸς λόγος, καὶ περὶ κινήσεως καὶ “στάσεως, καὶ περὶ γενέσεως 

καὶ φθορᾶς, καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι. καὶ ἑνὶ λόγῳ, περὶ ὅτου 

ἂν ἀεὶ ὑποθῇ ὡς ὄντος καὶ οὐκ ὄντος καὶ ὁτιοῦν ἄλλο πάθος πάσχοντος, δεῖ 
σκοπεῖν τὰ ξυμβαίνοντα καὶ πρὸς αὑτὸ καὶ πρὸς ἕν ἕκαστον τῶν ἄλλων, ὅ ὦ εῦ ἂν 
προέλῃ, καὶ πρὸς πλείω καὶ “πρὸς ξύμπαντα ὡσαύτως" καὶ τάλλα αὖ πρὸς 

αὐτά τε καὶ πρὸς ἄλλο ὅ τι ἂν προαιρῇ. ἀεί, ἐάν τε ὡς ὃν ὑποθῇ ὃ ο ὑπετίθεσο, 

ἐάν τε ὡς μὴ ὦν, εἰ μέλλεις τελέως γυμνασάμενος κυρίως διόψεσθαι τὸ 

ἀληθές.. «ἀγνοοῦσι γὰρ οἱ πολλοὶ ὅτι ἄνευ ταύτης τῆς διὰ πάντων διεξόδου τε 

καὶ πλάνης ἀδύνατον ἐντυχόντα τῷ ἀληθεῖ νοῦν ἔχειν. 
ΤΠ Καγ ἴο τη6 βοιατίου οὗ {π6 αἸβΙου ιν 1 15 {πγη]5Πη6 4 ὈΥ [ῃ6 νγοτάϑβ 

ὑποθέσεις ἀναιροῦσα 553 6, Δη4 διὰ πάντων ἐλέγχων διεξιών 534 6. [ἢ ΤῊΥ 
πΠοίδθϑ οἡ {πο56 Ὅνο ρῃγαβο5 1 Πᾶνε {πα ἴο ᾿πάϊοαῖα {Π6 σε ηθυαὶ ομαγδοίθῦ 
οἵ τῆς αἰϊαϊεδοιοἰαη 5 ἀϑοεηΐὶ ἐξ ὑποθέσεως ἐπ᾿ ἀρχὴν ἀνυπόθετον. ΗΕ 
Ῥερὶη5 ὃν οἤδοιϊηρ ἃ ὑπόθεσις οῃ {πε βιθ]εοῖ ἰο Ὀε ἀἰϊδοιιββεα, δῃηα ἔμ θη 
ΡΙοςθββ ἴο [οϑὲ ἢ15 ὑπόθεσις ὈΥ ἴΠ6 σΟΠΟΙ ΙΒ] Οἢ5 ἴο ἢ ]Οἢ 1ξ Ιεδα5. [ᾧ 
ἴΠ656. σΟΠΟ] βίο η5. ἀγ6 ππίθΠΑ]8, ἴῃ 6 ΟΥρΊη] ὑπόθεσις 15. σΔῃ 6116] ΟΥ̓ 
ΔΉ Π1]164 (ἀναιρεῖται), δια ἃ ΠΕ 50 ΘΒ.ΙΟῺ Δ Κ65 115 ΡΊδ, 8, ΟὨΪΥ ἴθ 58 0 
1Πη6 ϑδπη6 ἰδίε. ΤΠ ῬΙΌΘΕ55 15 τερθαϊεα ἀρϑίη δηα ἀρϑῖη, ΠῸ] αἱ ἰαϑῖ 
ν6 ΤΈΔΟΙ 8δἢ ἀρχή ΜΕΙΘῃ 1 νἱΠβία πα ΘΥΕΙΥῪ ἰαϑὶ τ: ἐν μάχῃ διὰ 
πάντων ἐλέγχων διεξιὼν κτλ. 534 0). ὙΠιι5 680}} διιοοαϑδῖνα ὑπόθεσις 
ΘΕΥν65. δἃ5 8ὴ δα] οηδ] δῖαρ ἴῃ {πῈ 5ίαϊγ ὈΥ ψῃΐο γα ἀϑοεηά, ἀηα 15 
βεῖι] ἴο τὴ6 αἰαϊοοιΙοἴδῃ 158 Ὀεσαιθε ἢῈ 15 ΜΠΠηΡ τὸ ἰεανα ᾿ δηά 
τηοσηΐ ὨΙρ οι. ΟἹ. ΘοιήρευζΖ, Ογεοζ 7 ήη 675, 1 ΡΡ. 305---306, ΜΠΘΙΘ 
[6 βοϊθημῆς νᾶμα ἀπὰ πηροχίαηοθ οἵ ἴΠ|5 τηθίμοα 18 νεΙῪ ΟἰΘΑΓΙΥ͂ 
Ἔχρ]αἰηθα. [Ι͂ἢ [πῸ οοιηρίεῖεα Ιαϊβοίς. νοῦ Ρ]αΐο δαπηθγαΐθβ ἴῃ 
ΒΟΟΚΒ ΥἹ δΔηά νι1, γα 16 ἰηνιθα ἴο βρροβε [δὲ 16 ψῇοὶα Κιηράοτη 
οἵ Κπονα]θ5, ἴῃ {ΠῸ Βρῆθγεβ αἰκε οἵ Ναίιταε αηα οἵ Μδῃ, α5 θβεῃ 
βυτνεγοά Δ ΤηΔΡΡΘα ουὔξ Ὀγ 1115 τηοῖποῦ, οἵ ΨὮΙΟΙ {ΠΕ 1πἰ6]]Θοίιια] 
γυμνασία οἵ πε 2, αγΉ]Ο,]Ω165 15. ἃ Κη οἵ ἘΧΘΙΏΡΙΟ ΟἹ ἃ ἰονεὰ ρἴδηῃθ. 
ὙἼΤΠῈ ταϑυ]ῖ 15. ἃ ΠΙΠΏΡΕΙ οἱ {πι6 δηᾷ ᾿τοαβ  Ὁ1]6. ἀρχαΐ, ΔΡΡΙΕΠοη ἃ 
ποῖ ΟἾΪΥ ἴπ {ΠῸῚΓ πλπΐα8] σοΠεσθησα δηάᾶ Ἰηιοτἀροπάθηοο, Ῥαΐ αἰβὸ 1ἢ 
{πεῖς τϑ]α ΟΠ 5}}}0 ἴο {πΠ6 βιργεπηα 1468, ΠΏ ]Ο ἢ 15. 1[56]{, θη να Παγα 
ΟΠ ΡΕα τὸ [Π6 δι], ΠῸ ΙΟΠΡΕΥ ἃ ὑπόθεσις, Ὀπΐ Δῃ ἀρχὴ ανυπόθετος, 
Ῥεοδῖιβα [πΠ6 οχἰιαπϑίϊνε βογατην οἵ 8]} νοητά ἢὰ5 ἀθῃιοπϑβιγαϊθα ὑπαὶ ἴΠ6 
ΤΠηΐνεῖβα οἵ τποιρῆς ἀηα [Πρ 15. ἰὴ τΘ δ] ΠΥ ποίῃϊηρ δας ἴῃ 8 ἜΧΡΥ β510} 
ΟΥ ΕΠ ΡΟαΠτηεπί οἵ πε ἀοοᾶ. ὅ6εε οἢ Ἱ 519 8. [1 Β6 υτρεα ἀραϊηϑβὲ 
Ῥ]αίο ἰπαὶ γα μᾶνε πὸ τὶρῃξ ἴο αϑϑοιΐ ἴπαὶ τη6 [9 ηἴνεῖθα πα 4]}} 115 
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Ῥαγίβ ἃ΄6 ΟἿΪΥ {πΠ6 δχργεβϑίοη οἵ ἴῃς. (οοά {1685 δηα πΠ1}} νγα Πανα 
ἐουπηα 1 το θ6 50 ὈΥ 5110ῃ δὴ Ἔχῃδιιβίϊνα βου ΠΥ ἃ5 ΡΊαῖο ἀθβουθ65, Ρ]αΐο 
τηϊρῃς τΕρὶγ : “Ταιθ, γα Πᾶνα ποῖ ἃ5 γαῖ σοιηρ]οθία βοϊθητῆο Κπον]θάρα 
οἵ 1Π15 ἔδοϊ ; θὰΐ Κπον]εᾶρε 15 ποῦ δνευυίπίηρ ; κα μαννα ἀνάμνησις «50. 

“Νοῖ ἴῃ επίϊγε ἰουρϑί αι] Π 655 
Απά ποῖ ἴῃ αἰἱΐευ πα]ςθά 685, 
Βαΐ γα Πρ οἱοι5. οἵ σίουυ ἄο γγχὲ σοπὶα 
Ἑγομὶ (ἀοά, νγῆο ἰ5. οἵσ Ποιηθ.᾽ἢ 

ΤΠΕ ΡῬΙΌρτθθ5 οὗ πυτηδη Κηον]βᾶρα ΠῸΠ] σΘηθσδίοη ἴο ραηθγδίοη Μ1]] 
ΠΟΙρΡ ἴο ἀειηοηδίγαία {Π6 ϑΕΡΥθιηδου οἵ {πΠ6 ἀοοά, οἵ ψΠΙοῃ, ὈΥ νἱγίπα 
οὗ {Π6 θεῖόν τι ἐν ἡμῖν, νγα ἀ΄α δἰγεδᾶν νγν6}} αϑϑιιγεά. 

ΤῊΣ Ἰαΐεγ βίαρθβ ἴῃ [Π6 αἰ] θοιοἰαη 5 Ἰουγηον Ὀεϊοηρ ἰο δῇ 1464] 
ΠΟ ἢ Παμηδῃ ᾿πνεϑιϊραοη σδῃ ΠΑΙΑΪΥ ΠΟΡῈ ἴο τθδοῇ (ΥἹ 511 Β 2..), θαΐ, 
851 Πᾶνε Πιηϊεα οἡ 533 6, [Π6 σϑῆθυαὶ σπαγϑοίευ οὗ ἢ15 ῬτΌρ Θ55 ΤΥ Ὀ6 
ΠΠπδιγαϊθα ἔγοπη τηδην Ρ]αίοηϊς αἸα]οριιθ5. [Ιἢ [Π6 Ζαρῖος, ἴου ἘΧΔΙΏΡ]6, 
να ἤᾶνε βϑνοσαὶ ὑποθέσεις οὗ σουζαρσα, θα οἵ νῇ]οἢ 15 ἰτεαϊβα ἃ5 ἃ 
βίθρριηρ-ϑίοηε---οἷον ἐπίβασίς τε καὶ ὁρμή---οπ [ῃ6 νγὰγ ἴο ἃ Ὀεϊίου ἀπά 
{ΓπῸΓ σοποδριίοη οὗ ἰπ6 νἱτίιθ. Τῃε ἤτοι θη! οη σίνεη Ὀγ [40 Π165, 
ἴμαΐ σουταρα 5 καρτερία τις ψυχῆς, ϑοογαία5. αἰίδοκα ψΠΠ ἰῃ6 ΘἰθμοἤΠ15 
ΔΠΔ ΟνΘΥΓΠΓΟΝ5. (102 Ο, Ὁ), Ὀαΐ ἃ ΠΟ ἀηά Ὀειίοτ ὑπόθεσις τὶ565. ΟἹ 
115. Τα]η8, ν]Ζ. {Πὲς οουταρα 15 φρόνιμος καρτερία ψυχῆς (192 Ὁ). Α 
ΓαΓΊΠ ΕΓ ΔΡΡΙἰοδεἴοη οἵ τῃ6 ϑοογαίίςο. εαροῦ ϑθενδ {πᾶΐ (Π15 ὑπόθεσις 
Τηλβὲ αἶἰθδὸ ὈῈ τον !δθ (192 Ε--Ἰ03 Ὁ), Δ η4 ΝΙοΙα5 βυρβοδίθ. 8 81, 
ἀεπηϊηρ ΘΟΙΠΑΡΘΙ ἃ5 τὴν τῶν δεινῶν καὶ θαρραλέων ἐπιστήμην καὶ ἐν 
πολέμῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν (195 Α). [Ι͂ἡ [Π6 5661], 115 ἀεπηϊτίοη 
15 ΜΙ ἜΘ η6 4 ἰπίο ἡ περὶ πάντων ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν καὶ πάντως ἐχόντων 
ἐπιστήμη (199 ὍΣ ΥΒΟΓΘΌΥ, οουγαβα Ὀεβοοτηθ8, ΠΟ ΙΟΠΡΕΙ ἃ 5ρξοῖϊῆο ρΡατί 
οὗ νιτίπθ, ἀλλὰ σύμπασα ἀρετή (τ909 Ε), δῃὰ [πὸ πηϊγ οἵ νἱτίιθ 15 
αἰδυιηεα. ὙὍΠῈ ἢἤπαὶ ἀδῆηϊοη 15 ποῖ τείαϊε ἃ οὶ 115 πιοσιίβ, δἰ ποιῇ 
Βοογαίεβ ἄθοίαγοβ ἴ το θῈ ἱποοῃϑίϑίαηΐς νι ἢ [Π6 ροϑίτίοη δἰτεδαᾶν ϑϑρηθα 
ἴο ΘΟΙΙΓΆΡΒ ἃ5 ΟΠ6 οὗ [Π8 Ρατίβ οἵ νἱγτίῃβ. Τί ψ}}} θῈ οὈβογνϑά {Παΐ εδοῇἢ 
ὑπόθεσις οὐγε5 βοιηβίῃιηρ ἴο 15 ΡΙΓΘαΘΟΕΒ50Ί, {Πΐ ἴπ {πΠ6 ῥτόρτθδβ οὗ [Π8 
ἈΤΡΠΤΊΘΠΐ ΘΟΙΓαΡΘ 15 Ῥτουρῃ ἰηΐο οοπποχίοῃ ἢ οἴπεῦ ὑποθέσεις, 510 ἃ5 
τὸ δεινόν ἀῃα τὸ θαρραλέον, ἀπ {πα τῃς ἰαϑὲ ὑπόθεσις 15 ΜΙΔΘΥ Δ Πα ΤηΟΓΕ 
ΟΟΙΏΡΙΘἢΘηβῖνα ἔπη ΔΗΥ͂ ΜΠΪΟΙ Πᾶ5 Ργθοθθ 4. Α' ΘΌ͵ΒΟΥΥ β΄δποθ δἱ τῃ68 
σΟυ56 οὗ {πΠ6 ἀγριπηιθηΐ ἰὼ τῃ6 Οὐλαγηιαθς απα Ἀπίλνδάγο Ὑ}1}} Ρτον] ἦς 
ΠΊΔΩΥ {Ππ|ἰγαῖ!οη5. οὐ [Π6 Ῥγοσεθϑθ ΏΙΟ Ρ]αΐο (4115 τὸ ἀναιρεῖν τὰς 
ὑποθέσεις, ἀῃἃ ἃ τηογα σατοία] Δ ηαΙ 5815. Μ011 τανθαὶ ἃ ρταάπαὶ δάναηοθ 
ἴπ οί ἀϊαϊοριια5. ἔγοηὶ τῃ6 δοοϊάθηΐαὶ ἃπα ϑαρογῆοίαὶ ἴο [Π 8 6ββεηι18] 
ἃΠα ῥτοίοιμα. 566 ἴὺὺ {π6 Ζνλνῥῆγο τὰν βα!οη οὗ {Ππαΐ ἀϊδϊοριια 
ΡΡ. νἱ1--χχῖ. ὙΠ656. ἀἸβεηρι 5 ]ηρ οΠαγαοίογιϑίϊοβ οὐ Ρ]αΐο᾽β τηθιποὰ 
ΑΙΘ Θαβίθϑὶ ἴο ἔγαᾶοβ ἰῃ 5. 5 ΠΊΡΙῈΓ δηᾶ 1655 εἱαθογαῖθ ἀϊδίοριιθβ, Ὀὰὺϊΐ 
ΠΘΔΙ]Υ 411 Πἰδ ΤΙ ηρ5. 5ηθνν ΔΠΔΙΟΡΟΙΙ5. [θαΐαγεβ, δηὰ τὴ6 Δεῤμιόῥιε 15 
1561 ἃ σοηϑρίοιιοιιβ ΘΧα ΠΡ ]8 οἵ {Π6 5818 Ἰηθιμοά, [ζ ἴ5 ποῖ ἴ00 πιο ἢ 
ἴο 58 Υ {παὶ {π6 ἴγὰθ πη οἵ της Δ εῤηόἑίε, ἃ5 οἵ τηδην ΟἴΠΘΥ ΑἸ] ΟΡ 165 
οἵ Ῥ]αίο, σοηϑίϑίβ ἢ ἃ σοπίϊηιοι5 ἀϑοθηΐ {ΟΠ βίαρα ἴο βίαρβ, θοῇ 
ϑπσοθϑϑῖνα οἱθναίίΐοη ποῖ ΟἸΪΥ ταν θα! ηρ ΠΟ ΔΠη6α ΜΙῸΘΙ ῥτγοβρθοῖβ, θὰϊ 
αἶ5ο βπδθ]ϊηρ ἃ5 ἴο πιοαϊίγ, σοιγοοῖ Δ Θη]αῦρο Οὐ ΔΡΡΓΘ μϑηβίοῃ οἵ {παΐ 
ΜΒ Οἢ γα πᾶνε βθθη Ὀρίοσβ. 

Ἂν Ἐν 1: 12 



τη8 ΠΨΡΡΕΆΨΦΧΟΣΣ 10. ΘΟΟ ΜΝ 

11 165 θεγοπά {π8 βθορα οἵ {Π15 Αρρεπάϊχ ἴο ἄϊδβοιιθθ {πΠ6 οὐἹρίη οὗ 
ῬΙαΐο᾽ 5 ἀἰαϊθοιίςαὶ τπει ποῦ, δηα 1 τηπϑὲ ἤεῖα σοηίθηϊ τηγ56} σι 
βαγίηρ {πὲ ΔΙΕΠποιρη 1 οὐα5. ποΐ ἃ {Π{{| ἴο 1Π6 Ἐ]ΕδίΙο5, 51}}} τοῦθ ἴο 
Θροζαίθβ, 8Π4 βοιῃθί πρὶ ΡΕΙΠΔΡ5 ἴο βεοπιθίσίοαὶ δηδΙ γϑῖ5, ΠΟ ἢ Ρ]αίο 
ἰ5. 5814 ἴο πανε ᾿ηνεηϊεα (5ε6 Ηδγάϊα ἴῃ “ηρα Ν. 5. ν Ρ. 180), [ῃ6 {{]]} 
ἀενεϊορπιθηΐ οἵ {πῈ πηθίῃοα πγιϑὲ θῈ βου! 64 ἴο Ῥ]αΐο ΠΙΠ56 1} ἘἈΙΡΠΠΥ 
ππάειοίοοα δηά ρῥτγδοιἰ564, τη6 τηϑίΠοά 15. Ἔχίγδου  ΠΆΥΠΥ να] }]ε δηά 
{ταϊπι], ποῖ ΤΏΘΓΕΙ͂Υ [ῸΓ Ῥυγροβαβ οὗ δἀμποδίίοη, θὰ ἃ5. ἃ ψεαροῃ οἵ 
βοἰδηςῆς ἀϊβοονεῖυ. ἘΕΙΥ [θα ΠΥ ΜΠη0Ο 15 ὑγουίῃν οὗ [Π6 ΠΔΠ16 ΘΠΊΡΙΟΥΒ 
ἴ το Κιπά]6 απᾶ [δεεά {π86 Ἰονε οὕ Κπον]θᾶρε ἴῃ Πἰ5. ΡῈΡ115. Τὸ 15 1ῃ8 
τηειῃοα νη ϊοἢ δὴ εαϊίου οἵ πεϑοβϑϑιυ δάορίβ ἴῃ δηἀθανουτηρ ἴο ἜΧρ]Ίη 
ΔΠἃ ἐχροιπά {πε ἰοχὶ οὗ 8ῃ δηοιθηΐ ᾿Υου. Ὅς σοη]θοίμγα] Θμ θη 4ἃ- 
(ἰοη5 δηα ἰητεγργείδίοηβ ὈΥ͂ ΠΟ 5. Ραμ ΑΥ 15 Ὀεβθί 816 811 οἵ {πϑῖὴ 
ὑποθέσεις οἵ τηοῖα ΟΥ 1655 νϑίιι8, δηα ἴΠ6 ΝΕΙΥ ΡΙΌσΘ85 οἵ [βϑίϊηρ δπὰ 
τα]θοίπρ {Πε56 ὑποθέσεις [ΓΕαΠΘΠΕΥ ὈΓΠΡ5 ἴο ΠΡ (ῃ6 ἔγιθ ᾿πίουρτγο- 
ταἰϊΐοη. Αἢ δαϊίου, ἱπ 5ῃοσί, ἀναιρεῖ τὰς ὑποθέσεις, ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν ἀρχὴν 
πορευόμενος, ἵνα βεβαιώσηται, ἀπ οὐρῃξ ποί ἴο ταδὶ σοπίθης ἘΠῚ] διὰ 
πάντων ἐλέγχων διεξιὼν---ἀπτῶτι τῷ λόγῳ διαπορεύηται (534 0). ΔΑπά 

τπαὶ ἡ ῃῖ ἢ ἰαῖκεθ ΡΙαοα οα ἃ 5118}] 56 816 ἴῃ [Π6 Ἔχροϑβι(ίοῃ οὗ δῇ δποῖθηΐ 

τοχὶ 15 τορτοάιοθα ἢ ἃ ἰδΥβθῦ 50816 ἴῃ {π6 Πἰδίοτυ οἵ ᾿ηνϑβιϊραιίοη δηὰ 

ἀἰβοονθιῖν ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃΠ6 Βυμηδη1 65, θας 4150 ἴῃ παίμγαὶ βοίθηςΒ. 

ϑρβακίηρ οἵ {π6 ρϑιξ ρίαγβα ὈῪ Πυροίμθβεβ ἴῃ [Π6 ῬΓΟΡΊΕ55 οὗ 56! θηπο 

ἀϊβοονεῖυ, Ῥγοίθδϑου Βμοϊκου ἴπ Π15 Ῥγοβί θη! Ααἀαγα55 δὲ ἔπε ΒΠΠ5ἢ 

Αϑβοοϊαίίοῃ, 1901, ΤΟ ΠΠΔΥΚ5: “ὙΠ6 ψγϑ[ἢ5. οὐ ΡΠΗ]ορ βίοῃ, οδ]οσῖο, ᾿απηΐ- 

ὨΪΕΓΟΙΙ5. ΠΟΓΡΊ 5165, πα ἃ οἵονα οἵ οἴπεὺ ὑῃδηίΐομηβ μδιπὶ [ῃ6 1η- 

νεϑιϊραίοι, 8 Πα α5. ἴΠ8 βυΐπη Ποϑὺ νϑηβη 85 Ἰηῖο ΠΟΙ ΠΡ 655. ἢ8. οδηποῖ 

Ῥαΐ μψοπάεγ 1{ Πἰβ οὐ σοποαρίοη5 οὗἉ δἴοπιβ ἃηα οἵ [η6 εἰΠεγ 

ἐ 5.411 ἀἸββοῖνα 
Απᾷ, {πΠτ ἘΠ15. πηϑαθβίδης] ραρεαηὶ ἰαάςά, 
1,βανα ποὶ ἃ τϑοὶς θβῃῖπά.᾽ ἢ 

Βυΐ πουρἢ βοίεποθ, {κα Βαηγαη᾽ 5. ΠΘΙῸ, ἢΔ5 5ΟΠΔΘΕ]Π165 ἴ0 Ρ8.55 τῆτγοιρῃ 

ἴῃ6 “Α]]εν οἵ Ηππμ]ατίοη, τ[ῃ6 βρβοῖγαβ ΜΨΏ ΟΠ τηθεῖ 1 ΤΠΕΓῈ ἅτ ποῖ 

τΕΔΠῪ ἀδηρετοιιβ 1 {παν ἀτα ὈΟ]άΪν δοεά. ὍΤῇδ ἴδοι [Παϊ Πα Κα 5 Πᾶνα 

Ῥεθη πῖδῆρ, παὶ πϑότιε πᾶνα Ὀθθη Ρῥιοροιπαθα δηα ΤῸΓ 8 {{ὴῸ 

δοςερίθα, ψΈΙοΝ Ἰαΐϑυ ᾿ην οϑισϑίϊοηβ Πᾶνα αἰβρτονεά, ἄοαϑ ποῖ ΠΘΟΘβϑα ΠΥ 

ἀἰδογθάϊε τὰς τπειποά δάοριεᾷ. ἘῸΓΣ βοϊθβημῆς {Ππβουῖθ5, ἃ5 ἴῃ 1Π6 νου] 

ΔΥΟΙ Πα 5, {πε ἰβ ἃ. ϑιγνῖναι οἵ (Π6 Βιιεβί, αηάᾷ ὉΓ 78η165. γα 5 

ἀΠϑυτη ρα Παίς δοοοιηΐ οἵ τη6 ὈΠΙΠάΘΥ5. οἵ [Π058 ὙΠΟ56 νγουΐς, ἁἰου 4]], 

[85 5Π64 5]ΟΙΥ οὐ {π6 τοί σθηίαγυ, ΤΡ Ης, 7ηηέα ἐς 7741{}}{115, ΒΔ [ῸΓ 

ἃ ἀθβουϊριίοη οἵ Π6 Πἰβίουυ οὗ οἰν ]]βαῖίοη. “ὙΠ 5[ΟΥΥ οΟἵὁἨ 1Π6 ῬΙΟΡΥΘΒ5 

80 [Δ1, Π6 [6115 τι5, “15 ὉΠ ΠΥ {Π15---αἰνερθποα Ὀείννθεῃ ἱΠΘΟΥΥ ἃπα ἴδοΐ 

οπα Ρατί οὗ {πὸ ψᾶγ, ἴπ6 ψτθοκαρα οἵ ἀραπαοηθα ΠΟΙΟΙ5 ἴοσ {π6 γαϑί, 

ΜΠ ἢ ππαϊίαϊπαθῖα σοδὶ οἵ ῬῃΘΠΟΙΊΘη8] Ὠ]Π1]15η1, πα α]ῖτὰ- Ῥ ΠΥ 510 4] 

ταθομαπίσηῃ Ὀογοπα " (1ἀπ|65 γγατγά, Διαύμγαίεηι αϑαἹ “1710 5110 1572, ΝΟ]. 

Ρ. 154). “ὙὉὍῇα ρδίῃ οἵ ριόρυβββ," 8ᾶγ85 ῬΙΟΙΈΒΒΟΥ Κατ Ῥϑαίβομ, “15 

οἴγονῃ ΜΙ (ἢ6 ψτθοκ οὗ παίίοηθ. ΤΎΔΟΘ65 816 Ἐν ΘΙΎ ΠΘΓΘ ἴο θ6 56εῃ οἵ 

[ἢ6. Ποδοαίοιηῦ5 οἵ ἱπίθυϊου τασθϑ, δπα οἵ νἱοῖπὴ5 πΠῸ ουηᾶ ποῖ ἰῃ6 

ὨΔΙΤΟΥ͂ ΨΥ ἴο {Π6 στθαίθι ρετίβοϊίΐοη. Ὑδῖ {πΠ656 ἀβαα ῬθΟρ 65 86, ἴῃ 

γΕΙγ {ταῖῃ, [Π6 βιθρρίπρ-ϑίομθθ ου ΜΠ]Οἢ τη Κιπα ἢὰ5. δτίβαεη ἴοὸ [6 
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ΠΙΡΉΘΥ ἱπιθ]] οί] δηα ἄθαρασ δπο τ! οη 8] [ἰξε οὗ ἰο- αν ᾿ (Κ αὶ Ῥβαΐξοῃ, 
Διαΐϊολα! 117 )γοηι ἐλ δέαγιαῤοζηι ὁ δεΐθγεσ, Ὁ. 62). θη Προ 6565 
ΔΥΘ τηϊβία θη [ῸΓ δϑία Ὁ Π5Π6 4 ἀπ ππαπδϑι μα] 6 {γαῖῃ5, [πΠ6 ἰονα οἵ 
Κπον]θάρσε ρῖνεβ ρίαςα ἴο {πΠ6 ἰονε οὗ ἀορτηδ, ἀπ ρτόρτεβ5 15 δυγεβίβά. 
Τη ῬΙ]αίοβ ναῦν οἵ {ππκίηρ, [η6 ρδίῃ οἵ Κπον]εᾶσα 15 ἀπα πγιϑὶ ΡῈ ρανϑά 
οὐξ οἵ {Π6 τι]η5 οὗ ρεηετα 58 01005, ἴΓ γα ἀγα ἴο ἰγεδα ἤσγηΥ οὐ ἴΠ6 τοδά 
ΐἴο 

““Τῇαδίὶ πηΐγανθ θα τγουἹά νυν ΠΌΒ6 τηδυρῖπ [Δ 465 
ΕῸΓ ΕΥὐΕσ δῃά ἴοὺσ εὐξὺ δ ψὔ τῇουβ.ἢ 

7 

ΝΗ 515 Β. εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ᾽ εἶεν πρὸς ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγεῖ 
ἂν τὰ παριόντα αὐτοὺς νομίζειν ὀνομάζειν, ἅπερ δρῷεν ; 

ταὐτά ΔΡΌΘΔΙΒ ἴοσ ταῦτα ἰῇ Α δηά βοῖὴηβ οἴπεῦ μ885. [ηϑίθδα οἵ παρι- 
ὄντα, 411] {πΠ6Β Μ855 δχοερί ΕἾοσ. Τὸὶ ἤᾶνα παρόντα, ΜΜὴ1]6 ΙΔΙὈ]1ΟΠπ5 
(Σ οΥΕΙ. 15) 8Δη4 ῬτοοΙτ5 (27: γοηι. 1 Ῥ. 293 ΚΙΤΟΪ]) ἀρρβᾶσγ ἴο ἤδανε 
τοδα ὄντα. 

ΤΠε [Ο]] ον ηρ τα {Π6 ΡΥ ΪΠΟΙρ 4] βο] αοη5 νη ϊοἢ ἤανε Ῥεθη ρτοροβεά. 
(1) ὙΠ ταῦτα---τὰ παρόντα. ““Ησοος τοραί ϑοοτγαίθ5---δὴ δες, ΄Πτι86 

ν] ἀδγεηΐ, ἰδ] 18} ΤῈ5 ΡΥΔΘϑθηΐαϑ, ΠΟῚ ἰδ ΙΔ 1 τ Τα 5. ΡΡΕΙΪατα, 46 
Ῥτδαβαηίθιι5, ΠῚ 46 Δ ΌΒΘη 1115 ΙΟ (111 5658 ΟΡΙ (ΕΓ Θϑβεηΐρ" (ΘοΠ πε ει). 
“1)Ὸ γοῖ ποῖ 5ρΡροβα {παῖ {πᾶν νου] Ὀε]ανα [Πδὲ ἴΠΕῈΥ γ τα ΠΔΠΊΪηΡ 
[πο58 (πΐηρ5 παῖ πον δοίτα}]ν 5ὰὺν Ὀείοτα {πε} (7. ἀπᾷ (.). ΤῊΪ5 
᾿ηἰογρσθίδίϊοη βαραγαΐθβ ταῦτα ΠΠῸΠῚ τὰ παρόντα, ἀπ τηᾶκα5 ἰπΠ6 ψΠΟ]6 
ἴοτοβ οἵ τὰ παρόντα ἀξδρεηα ἸΡΟῊ [5 ΔΓ Π 6515 (΄ ποὴ 46 ΑὈβθητθιι5)), 
ὙΠΟ 15 ποῖ Ἐχρίθββοα, δηα αἸΠΠσας ἴο ΘρΡΡὶγ. ΟἸΠοΥ ΟΡ] βοιίοη5 
816 υτρεα ὈΥ Μειπιθῆτγοεη ΖΦ )αΐ. μδήμα. ἢ. τος. ῬΊδηΠ] (αἰεῦ ΘΟ] 6 οῖ- 
ΤΩΔΟἾ 61) ἴα]. 65 νομίζειν ἃ5 “Γὰγ ἀθΠΟἢ Πα] θη (οἴ. Ζάατυς 637 Ἐ), {γΓδ η5] τ] ηρ; 
“ρ]αι πὲ ἀπ πἰοῃΐ, 4455 516 ε5. Πσγ ἀῦ]1οἢ. Παϊζεη πὔγάεη, Ἔθθη αἴ6 16 
δΔηνγαϑεημάθη Πίηρα, νεῖ ῃα 516 βθῆθη, της Ναπηθη Ζῃὶ πεπηθη᾽" (80 
Αἶδο Τὴ. απᾶὰ Ν.) Ῥυϑηι)5 νίαν ὰ5 Ὀθθὴ ἀαμΠ)ο] ]5η6 4 ὈΥ Θο;πείαογ: 
““Πρη ΠοΟ τοραΐ ϑοοῖαίθβδ, δὴ ΠΟΠΊΪηδ, ἘΠῚ Γ5 ΠΠΡΟΠΘηὯ84 Θχιβε πη δ ΕΓ] 
δυΐ ΤΕ νϑύᾶ ᾿ΠΠΡΟΒΙΓΕ1Ὶ Θϑϑθηΐ, χιῥο ψιοα εἰΐγα 677076722 γα {676 εἰς ἰεογε7." 
ΤῊΘ Ρῥγόρίαδθ οὗ {Π6 διριμηβηΐ, ἃ5 γ76}] ἃ5 {Π6 οἱοβα ρᾶυδ]} 6} 15η} ἢ (ἢ 6 
Ὡδχί ϑϑηΐθησθ, πηαῖκοβ 1 Οἶδα [πδὲ {Π6 ΡὈΓΒΟΠΘΙΒ 476 1ῃ ΕἸἼΓΟΙ, Τῆς 
58 16 ΟΥ̓ ΓΙΟΙΒΠῚ ΔΡΡ]165 ἴο {ῃ6 νίαν οἵ Αϑί, γνῆο τεα5 ταῦτα---τὰ παριόντα, 
Πα {τα ϑ]αίθϑ “ ΝΌΠΠΘ σθῆβθ65 605 1ΤῈ58 Ρῥτδείοτ]αΐαβ Δ ἰγαΐγῸ5. 6558 
ΠΟΠΊΪΠΔΠα5 4115 ν]ἀογοηΐ ἢ 

(2) νι ταὐτὰ.--τὰ παριόντα (ἩεΥμδηη, 5.41] αῖιη). δια] αιιπὶ 
{ΓΔ 5] αἴθε 5. “ΠΟΠΠ6 Ριίαβ 685 τε5, {πᾶ Ῥγαθίθγν  Πουθηΐαγ, 5646 ΠῚ ΠΟΠῚΪ- 
ὨΪΡιι5 ἴηι απα6 νἀθγθηΐ ἈὨΟΠΆΪΠΑΓΘ 501Ππ|ΤῸ8. 6558, ΘΧΡ ΔΙ ΠΙΠ 8, ταὐτὰ 
(ριβαϊοαξῖνε αἴας ὀνομάζειν) ἅπερ δρῷεν ἃ5 ΘαμΙνα!θηΐ ἴο ταὐτὰ τούτοις 
ἅπερ ὁρῷεν. ““ϑεηίεηίζια Ἰριταγ ἤδες δϑῦ: νἱηοίοβ 1105 Ποηηδ μιι[ἀ5 
ΠΟΙΉΪηἃΔ ΤΟΙ, 4185 ΟΟΠΒΡΙσογθης (σοηβρίσθγα 5101] νἱαθγθηίιγ) δὰ 
ἘΠΊ ΌΤΑ5. 1ΠΠΔΥ11ΠΔ ῬγΓδΘιογθ 65 6556 ἦ86 ΠΟσΘ {γα ηϑ]αίιτοϑῦ" ΒΒ ννῆαῖ 
ΟὈ]Θοί5 δὲ 4}} θεχοερί 5ϑῃδάονθ οδὴ [ῃ68 ὈῬυΙϑΟη 5 566 Ὁ 

ἐ αἰ ὶ κει", 
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(43) Ἐπιδπάαδιίοηβ. (α) Οοθεὶ (}2γιθη!. χι Ρ. 173 πὰ Κ΄. 2." Ὁ. Ἐ51) 

ΡΙΌΡΟΒΕ5 οὐ ταὐτὰ ἡγεῖ ἂν---τὰ παριόντα νομίζειν [ὀνομάζειν] ἅπερ ὀρῷεν. 

ΤῊε ψοτζά ὀνομάζειν 15 Τε]εοϊεα 4150 ὈγῪ Βαϊζει, ψ0 ξαγΠ 6. σμδ ΠΡ 65 οὗ ταῦτα 

ἴο οὐκ αὐτά, ΓΟ] ον ίηρ, Ν Ιλ εἤτεη δηα Μϑάνρ: 566 θϑῖον. Νειμετ οὗ 

[Π656 οὐ τος ἀρρθαῖβ ἴο μᾶνε ποιϊςβα 1Πδἱ εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τε εἶεν 

Ῥεδοοπιε5 δἰτορεῖμει σα ρεγῆποιυβ ἴΓ ὀνομάζειν 15 Ομ 6. ΕῸΓ {Π|5 ΤΒᾶ500 

Β᾿οΠατάς᾽ Ἰηϑογίίοη οἵ καί θεΐνψεθῃ νομίζειν ἀπ ὀνομάζειν ((4. λδο. ΝΠ 

Ρ. 192) 5 Ῥγείδγα]8 ἴο {πε βυρρεβίίοη οἵ Ὁοθεῖ. (ὁ) ψεπηθηγθη, ἴῃ ῃ 

Θ]αδοταῖθ δηα οατϑῖι! δχδιηϊπδίίοη οὗ [Π6 ραββαρα (2 ))αΐ. ϑέμα. ΡῬΡ. 103 

- τοῦ), αἴριιεβ {παὶ [Π6 5βῆβ8ε τϑαμτοα ὈγΥ {π6 οοηίεχί 15 “455 616 

Ἡ ΗΕ ΕΟ πε ἀϊε νου ευζιθ μη θη ϑομαίίεη Πγ 416 δρεπβίᾶηαε 

βεΙθϑὶ πεῆπηθη πη 516 ἀεπιρεπιᾶθθ ῬΕπεηπθη ψὐγάθη, ρβαταθ ΜῈ 516 

αϊδ νευποιηπιθπθη Τῶπε νειπιῦρε 465 ὙΥΠΔΘγΠ8115 ἀθπ ΘΠ δίς Ὀ]] Ἔτη, 

πἰοδε ἀθεγ ἄθη 5ϊ6 εὐζευρεηάβθβῃ ΟΥ̓ βΙ μα] εη ΖΙΒοΠγαιθεη νὔγαςη." Ης 

τπεγείοτσα οοη͵θοίασεβ οὐκ αὐτὰ---τὰ παριόντα κτλ. ““ Β]αιιθδι τι πο, (855 

516 ἴῃ ἴῆτοι Τιαρα 416 νου θευζίεμεπάεη (ερεηβίδηαθ 56] υ5ϊ Ζὰὰ ὈΈ ΠΕ ΠΠΘ ἢ 

τηδίπεη ψύγάθη, αἴ 516---ἰῆτο Μαεϊηπηρ Π80}---ϑᾶπθηΡ᾽" ΑσοοΙάϊηρ 
το 115 νίενν, τὰ παριόντα ἀεποῖεβ [πε τε] παραφερόμενα : Ὀπΐ πον οου]α 
[εξ ῥυίβοπεῖβ σῤζοσο {μδηβεῖνεβ το θ6 ΠδΙηΪηρ᾽ {Π6 τεὰ] παραφερόμενα, οἵ 
ΜΙ Οἢ, 65; ἀγροΐλοςῖ, [μεγ Κπονν ποι μηρ ἡ μαΐενευ ἢ 

ΤῊΘ ᾿ηϊογρσγθίδιοη ρίνθ ἴῃ ἴΠῈ ποίεβ ἀρρθδῖβ ἴο 1η6 ἴο βῖνε (ῃ68 
56η856 τεαυτεά, ψιποῦΐ δε θαςηρ ἴἰο ἴΠπΠ86 ῬΙΒΟΠΟΙΒ 8ΔηΥ Κηον]θαρα 
ἴτοσα ψῃϊοἢ {πεῖν βἰταδίίοη Ἔχοϊμάθϑ ἴπῈπ|.0 1 Πᾶνα Ποΐ 566ὴ ἴζ ΔηΥ ΠΕΓΘ 
ἴπ Ῥεϊπί, θα} 1 8πὶ ρ᾽δα ἴο 580 [πὶ ΤΥ ΤΟ 5ο ὙΓΙΓῈ5. ἃ5 ΓΟ]]ΟΥ5 : “50 
Ι Πᾶνε Ἰοηρ ἴα {Π15 ρᾶβϑᾶρε. [ΟΡΥ ΤΥ οΟἱΪά ποίβ. “ἈἝΚἘἈεδά ταῦτα, 
τοίδίῃ ὀνομάζειν, ἀπ ἰταηϑ]αίε : Ποπ Ὁ γοῦ {ΠῚηΚ (ΠΕΥ̓ γου]α ΒΌΡΡΟΒΕ 
16 παιηθ5 ΜΏΪΟἢ ΤΠΕΥ π564 ἴο Ὀεϊοηρ ἴο {ΠΕ ραβϑίηρ οδ͵βοίβ ῃΙΟἢ {ΠῸν 
58} Ὀεΐογα {πεῖν εγ65Ὁ᾽" 

Ν: 

ΨΙΙ 519 Α, Β. τοῦτο μέντοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὸ τῆς τοιαύτης φύσεως εἰ ἐκ παιδὸς 
εὐθὺς κοπτόμενον περιεκόπη τὰς τῆς γενέσεως ξυγγενεῖς ὥσπερ μολυβδίδας, 
αἱ δὴ ἐδωδαῖς τε καὶ τοιούτων ἡδοναῖς τε καὶ λιχνείαις προσφυεῖς γιγνόμεναι 
περικάτω στρέφουσι τὴν τῆς ψυχῆς ὄψιν. 

ΤΠΪ5 Ραββθᾶρε ᾶ5 ὈΘΘη βἰγαηρ ΙΥ Πἰβαηἀογβίοοα ὈΥ ΠΊΔΠΥ ΘαΙΓΟΥΒ 
Δα οΥἸ 105. 

γενέσεως 15 τα ΚΘ 45 “ ὈΙΓΓ  ὈΥ (ἀπηοπρ Οἵ Π6.5) Βοπηθι θυ, 5.4} δι], 
Τονεῖι (᾿ δἰίδομεά ἴο {Π6πὶ δἱ {πεὶγ Ὀἰτίῃ ᾿--- 8 ἸΠΊΡΟΒ51016 σΟΠΒ ΓΟ ΟΠ), 
ΔΙΓΠουρΡ ἢ τῆς σοτγεοῖ ἰταηϑ᾽δίοη (ΠΟ Πᾶ5. τθοθητγ ῬΘθη τεδίἢγηιθα 
Ὀγ ϑϑυιηουγ ἴῃ Οὐ ου. Χ Ρ. 325) νγὰ5 δἰτεδαν βίνεῃ ὈΥ ϑο ἢ] ΘΙ Υ ΠΠΔΟΠ ΘΓ 
ΔΗ αἰζεγνναγάβ ὈγῪ Κιόῆη (21 .δΖ5. Ρ. τό1). ΟἸΠθΓβ, 580 ἢ 85 Θοῃηθ 6 Γ 
Δη4 Ὁ. δηᾶ '., τῆδκα {πῈὸ ψεῖρ 5 Δάμετα ἰο {Π6 ρΡ]βαβιιγα5 οὐ βαρ εἴο. 
11 15, πονγενϑῖ, οὈνίοιιβ [παι {ΠΥ πλδὶ Δάπετα ἴο (Παΐ ΠΌΠῚ Μ Ώ]Οἢ {ΠῸῪ 
416 ἴο θ6 Κποοκεά οἱ (περιεκόπη), ἀηα Ιΐ 15 τὸ τῆς τοιαύτης φύσεως 
ἴτουη ΜΠ {ΠΥ Πᾶνα ἴο 6 τεμηονεβα (κοπτόμενον περιεκόπη). Μοτε- 
Ονεῦ Χ ὅτι Ε-όι2 Α, ἡποίεα ἴῃ [Π6 ποΐα8, ΠΟΠΟΙ 5 ν Εν αἀἴβρίοναβ [Π15 
νΙΕΥ. 



ΦΨΨΕΓΡΕΜΘΥΕΈ 10 ΒΟΟΚΎΥΩΙ, δὲ 

Α5 τεραγάβ [Π6 ἰεχί, τὰ τῆς γενέσεως ξυγγενῆ 15 τοδ ἃ ὈΥ͂ ΠΊΔΠΥ ΕἸ ΟΥ5 
ΟἹ {π6 δίπουν οἵ βοὴ ἱπίθυοῦ Μ55. ΤῸ τὴ8 [Π6 πουΐοῦ ἈΡΡΘδΙ5 ἃ 
τηδηϊοϑὲ “ςουγθοίοη,, ἀπ [ᾺΥ 1655 εἰεραπὶ δηα ὄχρίαϑϑῖνα ἤδη (ῃς 
Γειαϊηῖπθ, νΙοἢ Πα5 {Π6 βυρροτῖί (απιοηρ ΟἴΠΕΓ Μ855) οὗ Α, Π δηᾶ ψφ. 8568 
430 Οὔ ΠΙ| 4ο1 6. [{ 15 5. ΠΟῪ ἔτι, δοσογάϊηρ ἴο Ρ]αἴο, {Ππαΐ (Π6 Ἰεδαάβθῃ 
ψορἢ 5. οἵ ἀρρείϊίε δηᾶ βεϊ πη π]ραποθ ἃύα ἡ Κιηματεα στη, “οἵ τῇς 
ΓΆΤΩΙΥ οἵ᾽ γένεσις (Ξε6 εϑρεοία!]ν, ἴῃ δα ἀϊ!οη ἴο [ῃ6 ενϊάθηοθ δα ἀποβά 
ἴῃ [ἴῃ ποίε, 'χ 585 Β--586 Β), 80 {παῖ {Ππ6 δά]βείίνα ορῃςϊ ἴο ἄργεα ἢ 
μολυβδίδας. 

Τηβίθδα οἵ {πε περὶ κάτω οἵ (Π6 Ῥεϑὲ μ85, ΗΠ βυγῆδῃη, ψγῆ0 15 [Ὁ] ον 
ὉΥ Βυτηεῖ, τεαβ κάτω, Δἀορίηρ, ἃ 55 αϑιίοη οὗ Βομ ποθι ἀου5. ΘΟΠΉΘΙῸΓ 
ΠΪπΊ5 61, ἢ 5. ΠΡ αῦτη δπα οἴπεῦ εαϊΐοτβ, ομοβα {Π6 τεδαϊηρ οἵ φ (περὶ τὰ 
κάτω), Μ᾿ ΐο ἢ 15 ἀποχοθριϊομδ]8 ἴῃ Ροϊηΐ οὗ 56η56, δηα ΝΜ Ώ]Οἢ 1 50 ΟηῸ 6 
{πουρῃς τρις. ΤοηροΥ τεἤθοιοη Πὰ5 Πουγανεὺ σοηνὶ ποθ τὴ8 ἴΠδὲ Μδάνίρ; 
15. τίρῃς ἴῃ τεϑίουηρ περικάτω. ΤΠ βἰτοηβαβί δνάθηςθ (οἵθεσ (ἤδη {Παΐ 
οὗ τῃ6 Ῥεβὶ Μ85) [πὴ 115 βιιρροσέ 15 ἔπτη θη 6 4 ὈΥ ῬΠοι5 (566 ποίθ) πᾶ 
ῬΙαΐατοῃ. μα ἰδίου σοτγίδιη]ν τεδα περικάτω ΟΥ περὶ κάτω (1πΠ6 τοδάϊηρ 
οἵ Α): 566 42 Ἴας. γζμαθ {γη ογό. ἔμ. αὖ. 943 Ὁ ἐνίας δὲ (86. ψυχὰς) καὶ 
τῶν ἐκεῖ περὶ κάτω τρεπομένας (ν.]. τερπομένας) οἷον εἰς βυθὸν αὖθις 
ὁρῶσι καταγινομένας, ἃ ΟὈν]ΟΙΙ5. τη] .οὴ οὐἨ [Π]5 Ραβϑᾶρε οἱ ΡΪαίο. 
7. ἀπά (. οὐήεοῖ [πὰ περικάτω σου] ΟἾΪΚ τηθδη “ ἀρϑιάθ ἀονη. ὅϑ0οἢ 
8. ἰδ 5] αίοη 5. οἵ σουτϑα τ] σα ]οι5. Ποῦθ, θα 1 4065 ἴῃ Ροϊηΐ οἵ ἴδοϊ 
ΔΟσυΓΑίΕΙΥ ταργεβθηΐ [6 βιζπδίίοη. ΤΠ γα οὗ {Π6 500], δοοογάϊηρ ἴοὸ 
ῬΙαΐο ἰπ {Π15 ραβϑαρε, πδίμγα!!ν ΙΟΟΚ5. ῸΠΡ; 50 [πὶ ΠΕ η ἰοτοβα ἰο Ιοοκ 
ἄονη, ἴξ 15. 1[56]{ δίσιο]ν βρεακίηρ, ἐὰγη θα “ πρϑιάθ ἄονη. ὍΤὴηα δος 15 
[πὲ περικάτω στρέφειν (τρέπειν) 510] Πιδαἢ5. “{πτῃ τουὺηα ἀονγηναγᾶϑ, 
Δηα {π6 {ἰταηϑ]δίοη “πρ5146 ον ἡ 15 δι {8016 ΟἾ]Υ ΜΏΘΠ 1ἰ 15 Δρρ! δά 
ἴο ρΟὈΙοίβ (45 ἴῃ ϑίγαιβ5 ἂρ. Αἴ. Χι 467 Ε) δηᾷα 51Π}}18 οὈ]θοῖβ. ΜΠ] Οἢ 
οδῃ Ζἠεμισεῖσος Ὀ6 5α]αἃ ἴο πᾶνε δὴ “ἀρ᾿ δηα “"ἀονη, ΟΥ̓ ΡΕΙΠΔΡ5 [ἢ ΟΆ5685 
Π|κ6 Ταιοίαη ““ν. ἑρα. τ ον μετα Οοθδὶ τοβϑίογοϑ περικάτω). ἹΠ6Ὲ ψοτχαὰ 15 
ἀἸδοιιθϑεα ὈγῪ Μαᾶνὶρ “Ὁ. (7. τ Ὁ. 27 δια ὃγ (ορεὶ 72. Ν.5. χι Ρ. 174 
ἀπ ΓΚ. 2.5 Ρ. 9ο. Τὸ ἰ5 ἀοιθΉ1655 θδίίοσ (ἢ ῬΠΟΙ15) ἴο νυ υϊΐα περικάτω 
85 ΟΠ6 ψοτ͵ά, (ἢδῃ (ἢ Α, ΠΙ, εἴς.) 5 ἵψο. ὙΠα δηδορυ οἵ ὑποκάτω, 
ἐπάνω, ὑπεράνω εἴο. ἔανου5 [Π15 Δοσθης ΔΈ 0 : οἵ, ΓΌΡΘοκΚ Ζάσγ. Ρ. 48. 
ἘῸΓ ΟΠ ΠΟΙ ᾿ηϑίδποθϑ οὗ ριθροϑιτοηβ. ΘΟ ἰΠΘα ν ἢ δανευῦβ 566 Καὶ ἀπηογ- 
ἀεί Ο7. 67. 11 1, ΡΡ. 538---540, 

ΔῊ 

ΨΙΙ 52] ασ. τοῦτο δή, ὡς ἔοικεν, οὐκ ὀστράκου ἂν εἴη περιστροφή, ἀλλὰ 
ψυχῆς περιαγωγὴ ἐκ νυκτερινῆς τινος ἡμέρας εἰς ἀληθινήν, τοῦ ὄντος οὖσαν 
ἐπάνοδον, ἣν δὴ φιλοσοφίαν ἀληθῆ φήσομεν εἶναι. 

ὙΤΠΘ ΡῬτγόνεῖρ ὀστράκου περιστροφή νγὰ5. νΔΙΟΙΙΒΙΥ Θχρ] απο Ὀγ ἰῃς 
Διηοϊθηΐβ 85 (1) ἐπὶ τῶν ταχέως τι ποιούντων : (2) ἐπὶ τῶν εὐμεταβόλων : 
(3) ἐπὶ τῶν ἐκ κρειττόνων εἰς τὸ ἐναντίον μεταβαλλόντων : (4) ἐπὶ τῶν 
ἀθρόως καὶ ἀνελπίστως ὑφισταμένων : (5) ἐπὶ τῶν διὰ τάχους εἰς φυγὴν ὁρ- 
μώντων ΟΥ ἴῃ68 Ι'Κο (ϑ0Π}0]. 1.ο. ἀηα οἡ ὀστράκου μεταπεσόντος ἴῃ Ζ᾿ἠαεά7. 
241 Β). 866 Γιδυΐβοι πα Βοπποι θη Ζ αγοθηι, (7. 1 0. 285 ἴ.) 11 Ρ. 84. 
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ΤΠΕ 1δϑὲ οὔ ἴπε56 Ἐχρ παῖοηβ του 65. Ὁ. 80 ΘΒ56 ΠΕ] ἐβαίαγε οὗ {86 

σᾶτηθ, ψΗΐοΪ. νγα5. 1156} 8150 (οοογάϊηρ ἴο ῬΟΙΠῸΧ ΙΧ 1τ2 δηα [ῃ6 50Πο- 

Παςὶ οἱ {Πϊ5 βεπίεποε οἵ τῃῈ δεῤμόζε) ο]]1εα ὀστράκου περιστροφή, Ὀκπΐ 

ἄοεβ ποῖ {ΠῚ Ή᾿ Ὶ οἰ ποίάαϊε {πῸ τηθαπίηρ οἵ ἴΠ6 ῬΏταβα ΜΠ Θη ἴΐ 15 564 ἃ5 ἃ 

Ῥίονειῦ. Νόοπα οἵ πε ἀποίθηϊ ἱπιουργθ [005 15 ΘΧϑοῖϊν ϑα6α ἴο [Π8 

ῬΙΓεβεηΐ ραββᾶρθ, δηὰ ἴξ ἰδ οἴθασ ἔγοπὶ {ΠΕ ῚΓ ὨσΏΠΕΓ δηά ἀϊνευϑιίγ [ηδΐ 

ἘΠ6 Ρῆγαθα ψγὰ5 ποῖ οἰθα ππάἀοιθίοοα. Α5 ἴΠ6 Ῥγονετῦ 15 ὈεΠενεά ἴο 

πᾶνε οτἱρ᾽ παϊβα ἢ ΡΙΑίο (1 ευΐβοιι τη Θομποιάθντη 1.6. 1. 285 21.), νγ76 

τὸ θοιηά ἴο ἰηίεγρτεῖ ἴδ ἂ5 ἴπΠ6 οοπίοχί τοααΐγεβ, δη  ΘΟΠ] ΘΙ Θυτ ΔΟΠΕΥ 5 

ΒΟ] ΕΟ ἢ ΔΡΡΘΔΙ5 ἴο τὴ6 ἴο ΘοΠ16 Πβᾶγαϑί ἴο {Π6 {Ὑπ{Π|: “ΠΟΙ ἰδὲ τη ΘΓ Ζὰ 

ἄδηκεη {πΠῈ 115 ἂη αἷς ΕἸ ο Πρ κεῖξ, τε νυ] ΠοΥ βοϊομα 5Ρ1616 ἀρεσῃαπρί 

Βεπαπάειε νεγάθη, {Π 6115 δὴ αἴθ ΖυαΠρ κοῖς, ταῖς γε σΠοΥ ἀ16. ΘΟΠΈΤθΘ 

δαΐ ἀ1656 οάδσ θηα ϑεῖτα ζ [8 ]Π6ῃ βομοῖηι " (7 γα,οαΐίογι ογΥ ἐλε Κεῤνό[ε 

Ρ. 577 ". 3712). ΤῊΪ5. νίενν σομη θη 65 [Π6 ἤγϑὶ πα βεοοπα ΕΧΡΙΔΠΔΙΙΟΉΒ, 

ΔηΠ 5 ἴῃ ΠῸ ΜΆΥ ἱπνα!ἀαίεα Ὀγ [6 οὐ οἰβῖη5. οἵ Βοῃῦοκ (46 ϑελοί, 

«ὦ ΡΙ. εἶν. 26γἐϊρογιξίδης Ῥ. 31). ΡΙδΐο 15 Ῥειπαρ5 δίτηϊηρ; ἃ ἴδαπὶ δὲ ἴΠῈ 

δἀποδίϊομαϊ [ΠΕΟΥῪ ἀπά Ῥτδοῖῖοα οἵ σοπίθΠ ΡΟΥΑΤΥ 5ΟρΪβίβ (οἴ. 518 Β 2,.). 

ΤΠε ἀείδὶ]5. οἵ [ῃ6 ραπια ᾿[561{ αν θθεη οἴϊθη αἸβοιιββθα, δη4 ΓΕ 

ΠΟΥ [ΟΙΕΙΆΌΙΥ οἶδατ. ὅ8εε (θεβϑί4εβ Οτὐδβθεῦρεῦ ατοίθα ἴῃ ἴπ6 ΠΟΙΕ6Β5) 

ΒΙάπηπεν Φγίσαίαζι Ρ. 298 δῃᾷ Ἐδιβίεν ἰὴ Δ΄. 275. τ875, ῬΡ. 287 ἢ. 

ΤΠ αἰτίου νναβ, 1 Ὀεϊίενε, (ῃς ἢγϑί ἴὸ ροϊηΐ οἱ {Π6 Δ]] βῖοη ἴῃ νυκτερινῆς 

τινος ὑμέρας ἰο “νὺξ ἡμέρα." 
1 τπϊηκ [πὲ τς ρΡ]δοίηρ οὗ ἃ σοιηπηδ δίϊεσ ἀληθινήν Ταδίοταβ 56ῆ58 ἴο 

{Π6 Ἰαἴτεῖ ρατὶ οὗ 1π6 ραβϑᾶρθ. Τῇα τεδαϊηρ ἴῃ {Π6 ἰαχί Πᾶ5 ἴπ6 βιρροτσί 

οἵ Α, Π, ἀπά ἃ ρίεαΐ τηδ)ου!υ οὗ Μ85.; ἃ πα {π6 σΟΙΠΡΑΓΙ5οη ΜΠ 5176 

βθϑῖὴϑ ἴο π|6 οοποϊαβῖνα ἴῃ ἕανουγ οἵ {Π6 νἱενν ἰκθη τη 1Π6 ποίεβ. ἢ ῖ- 

τη ΔΠα οἴπεῖς πᾶνε ροϊηϊεά ουέ ἐπαΐ ἡμέραν 5Βῃου]ἃ 6 5 ρΡ]164 ν ἢ 

ἀληθινήν, Ὀὰϊ [ῃο568 ὙΠῸ ἴακα [Π15 νίενν πᾶνε ΠΙ[Πετίο (1, 50 ἴδ 85. 1 

Κηον, {Π6 5σἰπρὶα Ἔχοθρίϊοῃ οἵ Τδοκβοῃ) σοππεοίβα τοῦ ὄντος 1 ἀληθινὴν 

(ἡμέραν). Τί νγᾶ5 ῬΕΙΠΑΡ5. οη {Π|5 βτοιηάᾶ τῃδΐ ΘΟ ΠΠ ΘΙ ἤ6᾽ ῬΕΓΘΡΙΟΤΠΥ 

ἀβο ποθ ἴἰὸ δαταϊε βιοῃ δὴ δχραπαίίοη. [ἢ ΘΔῺΥ 856 [ῃ6 εἰρη δίϊο 

ορροβίοη θείννεεη νυκτερινῆς ἀῃἃ ἀληθινήν Ἰην]τ65 15 ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἡμέραν, 

Δ 1Π6 ἰτδηϑίτοη ΟΠ {πῈ τ θίΡ ΠΟΥ ἴο [15 Ἰηἰεγργθίδίοη ψου]α θΕ ἴοο 

ΔΌταρί 1 ἀληθινήν γγεῖα σοπηθοίθα ν 1 ἐπάνοδον. οὖσαν 15 ἃ ΤΟΤΓΠΕΓ 

ΔΙ Που]Υ οα {Πἰ5 νίονν ; πᾶ ἘΞ δοοουγάϊηρὶν οπηεα τῃ6 ψοτά, Μ}116 Φ 

ῬΟΙΑΙγ οπδηροϑ ἴξ ἴο ἰούσης. ϑομποίάεθν, τ ἱτ ποτὰ 1. ἀπ Ο. γα Ἰη- 

οἸπεα ἰο ἀρτῖββ, Ἰοίμ5 ἀληθινήν Μ 1 ἐπάνοδον, ἃ ἀὐριια5 (Πα οὖσαν ἰ5 

δαᾶεα ῥδιγ οὐ δοσουηὶ οἵ ὄντος, Ὀιιὲ πιοτα “δα δυρθπάδτη νου δι 15 

βἱρηϊβοδίίοπεμ." Βαῖΐ, α5 1. ἀπ Ὁ. τειηδιῖς, οὖσαν 51} ἀτᾶρδ5, “δηά 
ἐπάνοδον δῖνε5. ἃ ἔβε ]8 δηςιΠ65ῖ5 ἴο ἡμέρας. ὙΠῈ Ῥαββᾶρθ ἔγοπ 1ῃ6 
Ζατυς (728 Β) ΜΈΪΟΝ Θομηείεσ αποΐθβ Ἰῃ βαρροτσέ οὗ Π15 ἱπίευργθίδίοη 15 

ποῖ Ρδγα] οὶ. 
ΟΥ επιθηάδίοης ἔπεα μᾶ5 Ῥθθη πὸ ἰδοκ. ἰούσης 15 δἀορίεά ΒΥ 

ΘΙΘρΡἤδπι5, ΒΕΚΚοῖ, Αϑὲ ἀπα 5.8 ΠΡ απ), [Π6 Ἰαδὲ οὐ ΟΠ ΘΟΠΒΙΓΙΙΘ5 
ἰούσης ἐπάνοδον ὈΥ “Δαἀβοεπάσηι5᾽ Δ πα 5ῈΡΡ]165 ἡμέραν ψ|Π ἀληθινήν, ἃ5 
ΘΟΒ]ΘΙουηδ ΟΠ Υ αἶβδο αἰά. ΤῊϊ5 γ16 145 ἃ θειίευ βεῆδα (πη [Π6 οἱ ν]ϑνν, 
ὙΠΟ οοπηροίθα ἀληθινήν ΜΙ ἐπάνοδον, Ὀϊ 15 ΠΑΥ5ἢ 1ῃ Ροϊπί οὗ βυῃΐαχ, 
Δῃα ἰούσης Πδ5 ὈΘΕΠ 6 ΠΟ] ]15Π64 Οἡ 115 Οὐ ἢ πηογ5. ὈΥ Θοηποιάθυ. Ησεῖ- 

τῆΔηη ΤΕΔα οὖσα ἐπάνοδος, ιιοίίηρ [ΔΙ] ]Π1Οἢτι5 1ῃ Ν᾽ Π]ΟΙΒΟ ἢ 5 “γε. τι Ρ. 
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194. ἼΠΕΙΕ οὖσα ἐπάνοδον (ποῖ ἐπάνοδος, ἃ5 Τ. ἀπ (.. Ἀ55611) 15 Του πᾶ. 

Βαϊ {πε περιαγωγὴ ψυχῆς 15 ποΐ 1561 1Π6 ἐπάνοδος, ἀῃα οὖσα ἐπάνοδος 

ἄτγαρϑ ΠΠΡΙ Θαβδηί]Υ. 
(οδοῦς ἐπιεηπαίίοη, νηΐ 15 ραγια!ν δάἀορίεα ὈΥ Βαϊζου, σμδηρῈ5 

οὖσαν ἰο οὐσίαν, ἰπϑοτί5 καὶ Ὀείοτα ἐκ νυκτερινῆς, Δη ταΔα5 ἐπάνοδος ἴογ 

ἐπάνοδον. Βιυϊΐ, ἀρατί ἴοι οἴπει οδἠεβοίίοηβ, τοῦ ὄντος οὐσίαν, ἴῃ 5ρ1{Ὲ 

οἵ «ϑοῤᾷ. 262 Ο, ἰδ ΕΧΙΓΘΙΊΘΙΥ πῃρ]εαϑίηρ. Τόν πὰ ΟδιρὈ 6115. οἴποτῖ- 

ννἶ58Ὲ Θχοα]θπί ποῖα ρρβαΥβ ἰο τὴ6 ἔαίαὶ ἴο {ΠΕ6ῚΓ ΟΠ 85 ΜῈ]1 ἃ5 ἴὸ Ἔνθ Ὺ 

οἵἴπεῖ βοϊαίίοπ ρτοροβεά Ὀείογε {Ποὺ ντοῖθ, ἀπ ονθυγονβ. 8}} {Π6 

εημεπάδιίοηβ ἐχοαρί ἄγουσα ἴοτ οὖσαν, ΜΠΙΟΝ Γ 5υρβεβίεα ἴῃ 1δο07.ὄ 

1 ταῖκε 115 ὁρροτιπηϊν οὔ νι πἀγανίηρ, 50. Παϑίγ ἃ ΡῬΙΌΡΟΒΑΙ, ἀπά τε- 

δίογίηρ {π6 τοχὲ οἵ {π6 Ῥεϑὶ μ58, ΨΏΪΟΝ 1 δηλ ρ]δα ἴο 58 ἴδμαῖ 7Ταοκβοη 

αἶ5ο ἀείεπαεα ψμεη ἴῃ ἃ Ἰδιῖει ἴο Π16 80Π16 γϑᾶῖβ 50 6 τϑηιατκοὰ 

(1 Πᾶν Ὀδθη ἴῃ πε Παθὶς οἵ ρυξείίηρ ἃ σομητηα δέεσ ἀληθινήν, ἀη4 

οἰμευνίβε Κεερίπρ ἴῃς τεδάϊηρ οἵ Α." 

ἍΕῚ: 

ΨΙΙ 527 υ. τὸ δ᾽ ἔστιν οὐ πάνυ φαῦλον, ἀλλὰ χαλεπὸν πιστεῦσαι, 

ὅτι ἐν τούτοις τοῖς μαθήμασιν ἑκάστου ὄργανόν τι ψυχῆς ἐκκαθαίρεταί τε καὶ 

ἀναζωπυρεῖται ἀπολλύμενον καὶ τυφλούμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων, 

κρεῖττον ὃν σωθῆναι μυρίων ὀμμάτων" μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἀλήθεια ὁρᾶται. 

ΤΗΐβ εἰοααδηΐ βεπίθποα νψγὰ5 ἀεβευν αν ἔδπλοιιβ ἰῃ ἀπ] αν, Πα 15 

ΠΟΠϑί ΠΥ αποίοα οὐ δ Ππἀθα ἴο ὈΥ ΤΊΔΠΥ Δα ΠΟΓΒ : 5686 16 τοίου Π 65 ἴῃ 

Αϑβῖ, ϑοβποίάεν, ὕγεχ (Ζίζ. 76. τ864 Ῥ. 381), ἀπά ΗΠΠδΣ (οη ΤῆΘΟ 

ΒΠΎΎΓΏ. 3). 
Αἢ δίίειηρί μα5 θβεη πιδάθ Ὀγ Οορεὶ (722 ιό)ι. χι Ρ. 177) ἴο τϑιη οὶ {Π6 

τοχί ἴῃ δοοοσάδπος τ ὙΠ6ο᾽5 οἰζαίίοη, νν ΠΙΟἢ 5 ἃ5 [ΟΠ] 5 : τὸ δ᾽ ἔστιν 

οὐ πάνυ φαύλοις, ἀλλὰ πᾶσι χαλεπὸν πιστευθῆναι, ὅτι ἐν τούτοις τοῖς μαθή- 

μασιν ἑκάστου οἷον ὀργάνοις τὸ ψυχῆς ἐκκαθαίρεται καὶ ἀναζωπυρεῖται ὄμμα 

τυφλούμενον καὶ ἀποσβεννύμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων, κρεῖττον ὃν 

σωθῆναι μυρίων ὀμμάτων: μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἀλήθεια ὁρᾶται (ε. ΗΠ]ΕΓ Ὁ. 2) 

ὙΚῈχ (1.ο. 1863 ΡΡ. 692 4) μαά πιαϊπίαϊηε4, Ξίγα ΠΡ ΘΙ Θποιρ]ι, [μα ὄργανον 

ψυχῆς ψου]α πηεαη βοπιθίῃίηρ ὈΟάΠ]γ, 6.5. [8 ῬΟΔΙγ ἐγε ; ἀπά Οοθει 

Δορογαϊηρὶν δἀορίβ ΤΠ6ο᾽ 5 γειβίοη οἷον ὀργάνοις---ὄμμα. ΝΕΙΙΠοΓ οὗ {π658 

οὐἴ65 ἀρρθαῖβ ἴο μανε σϑιηθιη θα ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν 

τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος ἴῃ 51ὃ Ο, ἃ Ραθδᾶρα ἴο 

γΠΐοἢ, 85 ἑκάστου 5Π6 78, [15 5θῃίθποθ ἜΧΡΥΘΘΘΙΥ ταίθιβ. ὄργανον ψυχῆς 

γγὰ5 αἷβο, δἃ5 εχ δαάπηϊίβ, {π6 τϑαάϊπρ οἵ Ρ]υΐασοι. (Οὐ. Ζ) 15. ναὶ 

718 Ε). ἀποσβεννύμενον, ΜΜὨϊοἢ ΟΟΡδι σα βειταῖ65. [ῸΥ ἀπολλύμενον, 15 ἰη 

[1561 ροοΐ, αηὰ πιᾶὺ ροϊηΐ ἴο δῃ θαυ νατϊαηΐῖ, θαΐ ἀπολλύμενον 15. 51- 

Ροτιβα Ὀγ ἴπε Ἔνίάεπος οἵ Ρ]αΐδγοῃ (1.9.) ἀπα ΑἸοϊποι5 (παρ. ο. 27). 

Νοιμίηρ οουἹᾶ θὲ ἃ τποτὲ ἰηϑίσιοινα ἰθϑδοὴ ΟἹ [6 δἰπιοϑί αἰ[ΕΥ 

γγΟΥΓΠ] 550 655 οὐ θαυ]ν οἰταϊίοηβ οἵ ΡΙ]αΐο ἔου ἀθιθιμηϊηΐηρ ἴπ6 ἰοχὶ οὗ {Π|6 

Μεῤμόδιε τᾶ το σοιηρατγα Α᾽5 τθα ϊηββ5 ἴῃ [015 ῬΡαβϑαρθ 1 115 τοργοάπο- 

του ὈΥ Τῆθο αηὰ ΝΙσοιλδολιιβ (7 μ2γ. 417. τ 3. 7). Ἐνθη τῃ6 πηθαπεϑὲ 

Δα τηοϑβί οοιταρί οὗ ΟὐἹ Μ585 15, “πὶ ἴΠ6 Ποτατν Ρροΐηΐ οἵἉ νῖθνν, ΒΡ ΟΙΙΟΓ ; 

Δηα {Ποῖα ἰἴ5 ποῖ ἴῃ [Π656. οἰζαίίομ5 ἃ βίηρ!β ναγίαμὶ ἴὸ ὙνΠ]ο ἢ ΔῊ ΟἱἨ ΟἿΓ 

Μ55 ἤθῖθ ἰδ πα 5 βυρροτγί, 
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ΝΠ 

ΨΙΙ 528 ο. ἐπεὶ καὶ νῦν ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀτιμαζόμενα καὶ κολουόμενα, 

ὑπὸ δὲ τῶν ζητούντων, λόγον οὐκ ἐχόντων καθ᾽ ὅ τι χρήσιμα, ὅμως πρὸς 

ἅπαντα ταῦτα βίᾳ ὑπὸ χάριτος αὐξάνεται. 

Τ Πᾶνα τοϊατποα ἴῃ {Π15 δἀϊίοη το {Π6 τεδάϊηρ, οὐ {π6 θεϑδὲ μ85, ΒΟ 

'5. Κερὲ αἷ5ο ὈῪ ϑομηῃβίάεσν, Η δυπηδηη, 514} Διιπη, δηα 1. δπὰ Ὁ. 

ΤῊΣ δχριπαιίίοῃ ἴῃ [ῃ6 ποίββ Δρρθᾶῖβ ἴο π|8 τθαπγεα ΠΥ {Π6 βγᾶπι- 

πιαίίοαὶ σομϑίγποιίοη, δ5. ΜῈΠ 85. δι 184 0]6 ἴῃ ροϊπὶ οἵ πηβδηΐϊηρ 1 6 

το θ . 1παΐ 1Π6 πιοᾶδ ἴπ ΜΠ ΪΟἢ βἰθγεοηηθ τ οἰδῃ5. ὁ ἀἸΒῃΟ ΠΟΙ ᾿ {ΠΕῚΓ 

5. 0]6 οἱ Πᾶς ἰτεδαν θθθη δχρδἰπθ. ὙΠῈ Μδην ἀἰβποηοιγ ΘΓΕΓΘΟΙ ΘΠ 

ποραιίνεϊγυ, ὅτι οὐδεμία πόλις ἐντίμως αὐτὰ ἔχει, ἀη4 {ΠεΎε Όγ παρδενοὶν ΟΡ 

οΥ οὐτίαι! {π6 σίααν, ἴογ ἈΠΕ] [Ὲ τεοεῖνεβ ρα Ὀ]1ς βαρροτί, 1 Μ1 ηοΐ ἰδίῃ 

ἴο 1ΐ5 παΐαγαὶ ἀπ ΡΙΌΡΟΙ στονίῃ. ὙΠῸ βιπἀςπίβ οὗ 5[θγθο μη τν (ἰ5Π ΟΠΟῸΤ 

Δηα οὐσίαι! {πεῖν βίαν ροϑιτνεὶν θ. Ῥγοβθουίίηρ [Ὁ ἔΒΈ ]Ὺ δηά ἴῃ ἃ 56 

ἄερτθθ, Ῥεοδιβε {ΠΕΥ͂ 4ο ποί ἰκῃονν ἰΐ5. τὰ] ὉΠ], πα (85. νγᾶ5 5814 

Ῥεΐουθ) πᾶνε πὸ ῬΌ]α ἐποουτγαροτηθηΐ ἴο βαρροτί {Π6πὶ [ἢ 50 ἀππου!ῦ 

ἃ. 500 ]6οῖ. ὙΠῸ οὨνδϑίοῃ οἵ μέν Ὀεΐοτε τῶν πολλῶν νγα8 ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ ἃ 

δα] ]]Ὡρ- Ὀ]ΟοΙκ, ἔογ ἴς 15 τβρ]δοθά ἴῃ Ξ' δῃ 801Π16 οἴπθῖ Μ88 οἵ βΒεοοηά- 

ταῖθ δας πουῖγ. 8566 ΠονΈνοΓ 1 340 Ὁ ἡ. [1 ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν γεγο τοδά, 

νὸ 5ῃοιυ]α, 1 τΠϊηϊς, Ἔχρθοῖ δηοίπευ ραβϑῖνθ ρατοῖρ]α ἴο θ6 ργθβδθηΐ [πῃ 

1π6 Ῥδϊδηοίηρ οἴαιιβαε. Α5 ἴΐ 15, δέ τηθγαὶν τηαγκβ [ῃ6 [ὈΓΠΊ4] ΘΟπίγαϑι 

Ὀείννεθη οἱ πολλοί δῃᾷ οἱ ζητοῦντες. 

ΟΠ πράου ππαογθίδη 5 ζητούμενα οΥ [Π6 {πὸ Δ΄ει χρήσιμα, Δῃ ἃ ἴα ΚΕ 5 

ὑπὸ τῶν ζητούντων ΜΊΓΗ αὐξάνεται. ΤῊ 5 ἜΧρΙΔηδιΊΟη 15 ἴ00 ΟΥ[ΙΟΙΙ5, ΠΟΓ 15 

δέ ἀοςσοιιπίοα ἴοτ ὈΥ οΑ]ΠἸπρ᾽ ἰς “4πᾶ51 ὈΎΙΠΠἰν 8 ΟΥΔΙΙΟΏ 5 τηοηππηθηΐατη.ἢ 

ΘΑ ΠΡ δι πν5 βο ατοη 15 ἴῃ ρτποῖρ!8 {Π6 58 116 8ἃ5 ϑοΠπθΙ 4615. Ασοογάίηρ 

το ἴῃε Οχίοτζά εαϊίουϑ, ὑπὸ δὲ τῶν ζητούντων ““Τηδγ ἀερβπα Οἢ 5016 ζΈ ΠΟΙᾺ] 

146 οἵ ἀἰδααναηίαρο, 6.5. κωλυόμενα πη ἀοΥδίοοα ΠΌΠῚ [Π6 ῬΓΘΨΙΟΙΙ5 ΟἸΔι156.᾽ 

ΤἼδ Ζειρτηδ 5 ΠΟΈνοΥ αΠΠΠοα]ῖ, πα ἀτιμαζόμενα καὶ κολουόμενα 816 ἢιι5 
45 ἴτπ6 οὗ [πε ζητοῦντες 45 οἵ [πΠ6 πολλοί. 

ΤΠ [Ο]ονίηρ ἐπ διίοηβ πανα θθθη ῬΓΟρΟΒβΕεά. (1) ὑπὸ τῶν πολλῶν 

ἀτιμαζόμενα καὶ κολουόμενα ὑπὸ τῶν ζητούντων (“ ἀἰδῃοποιιγοα ὈΥ {Π6 ΤΠΔῊΥ 

Δη4 οὐτία!]6 4 ΌῪ ϑἰαἀθηίϑ). ΙΓΟΥΠΊΟΙΥ δοοερίθα [15 οΠδηΡ6, ἡ Π]Οἢ 15 

ἄπε το Ψοερείη, ἀπα Πᾶ5 [ἢ βυρροτί οἵ Μδάν!ρ ἀπά Βαϊΐϊθυ. ΤΠ 56η58 
15. Θχοϑι!θηῖ, θα τῃ6 πη τυβίοη οἵ δέ ἰηΐο 411 [Π6 Μ85 15 νεῖν αἸῇποι] ἴο 
δοσοιηΐ [ῸΓ 5διἰϑίδοίοπγ. (2) ὑπὸ---κολουόμενα, τῶν δὲ ζητούντων κτλ. 

((ομει). Ὑηῖ5. οογγθοιίοη, νν ΐοἢ (τ ἢ τΠ6 δἀαϊοη οἵ μέν Ὀοΐίοτα τῶν 
πολλῶν) ΠΟΙ ΘΠ 65 1561} ἴο ἃ γενίθννεσ οἵ τὴν 7 χή οὔ ἦε Αεῤιόῥϊε ἴῃ 177. 
Οριίγαζφδιαίέ τ898 ΡΡ. 296 ἔ,, 15. τη ἢ ἴοο ἀταβιῖο. ὙΠ6 βᾶπι8 οὐ  ΠΠΟἸβιὴ 

ΔΡΡΙΪ65 ἴο (3) Βααμαιηβ ἀτιμαζόμενα, κολουόμενα δ᾽ ὑπὸ κτλ., πα 4150 
(4) το ΤὐφθΠοΙ 5 ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν---ὐπὸ δὲ τῶν ζητούντων « ἀμελού- 
μενα Σ» κτλ. 



““ΦΕΡΕΔΦΖΙΟΕ. ΤΟ ΒΟΟΙ͂.ΥἍ . τδὃ5 

ΙΧ, 

ΨΙΠ 5296. κἂν ἐξ ὑπτίας νέων ἐν γῇ ἢ ἐν θαλάττῃ μανθάνῃ. 

ΤῊς Μ8 ἰγδαϊ!οη [ἢ (115 ἀΠΠἤου]: ραβϑαρα ροϊηΐβ ἴο [Πς εχἰβίθηοα οὗ 
ἵνγο ΘΑ ΠΥ νατιδηΐϑ, ν1Ζ. ὑπτίας μέν ἀηἃ ὑπτίας νέων. ἼΠΘ [ΟΓΠΊΘΙ 15 τεδὰ 
Ὀγ Α, (ἰδβεῆαβ Μ, δηᾶ ἔνγο οἴμοι Μ55; ρτο Δ ΌΪν αἰ5ο μήν (1πά. Β) 15 
8. σοΥΓΙΡΙΟη οὗ μέν, ἀῃα μή (Ν᾽ιπα. ΕΝ) οἵ μήν. ὑπτίας νέων Πα5 (Π6 
Δα Πουϊγ οὗ ΤΠ, σφ ἀπ οΟἴἤοΥ μ88. ναίων Δη4 νεῶν, ΜΜΏΙΟΙ 50ΠΊ6 Μ58 ΓΟΔΩ͂, 
Δ1Ὲ ΠΟΙΓΕΙΡΊΙΟΠ5 Οἵ νέων. 

ΝΟ ΟἸΘ, 50 [ΔΓ δ5 1 ἰζῆονν, Ὧδ5 ἀείεη θα μέν. ΒῸΓ [Π6 ΟὈΠΟΧχίοιΙ5 
Ῥαγίοῖα Μδάν!ρ ργόροϑθθ ἤ, ἈἸοΠαγ5. θεώμενος ΟΥ κείμενος, γγ}116 1. . 
ΗἩγίτηδη ε]θοίβ ἴἴ αδἰϊορείμοσ. Νόοης οἵ {Ππ6568 σοπ]βοίιγ65 15 1 {Π6 βαϑί 
ἄερτεα σοηνιηοίηρ. ΒΥ ἴαγ [Π6 Ὀεβί βιιρϑθϑίο ΟΠ [Π656 ᾿1Πη65 15 Μαγη- 
ἀἴη’5 ἐξυπτιασμένος ἴογ ἐξ ὑπτίας μέν (Ο. ευ. νττι ᾿. 193 1.) : οἴ. ἐξυπτιά- 
ζονται τὴν κεφαλήν ἴῃ ΑτὐΙϑί. ἀρ. Αἴ. 1 324 Β Δἀη4 ἐξυπτιάζων ὄμμα (Ξοἢ {{2᾽5 
σΟῃ]οΐαΓα ἔου ὄνομα) ἴῃ ΑΘ50ἢ. ,ϑεζδ 5.77. ΤΠ δοίῖνα 15 [ΓΘ {Ππη65 τι584 
ὈΥ Γλιοίδη 1Π γα ΙΓ ΝΟΥ ἔῸΓ [τονῖηρ [Π6 ΠΕ ΟΥ θοαγ Ὀδοκ (Οαὦ. τ2, 
Ἡεγας. 3, Α{υ. {η4. 21), ἀῃ ἃ οὔοθ ΜΙ ἑαυτόν ἴῃ [Π6 5816 5658 
(Οαΐαῤῥ. τ6)ὴ. Βαΐ τῆς δοοϊάεδηΐαὶ ΟΠ βϑίοη οὗ --ος 15 ποῖ βᾶϑύ ἴο δβχρίαΐῃ 
ἴῃ ἃ ΜΒ οὗ {π6 ΠΙΠἢ ΟΘΠΓΓΥ ΟΥ̓ 15 ΡΤΟρ ΠΙΙοΥβ, {ΠΟ0Ὲ16}} πδίαγα! ΘΠ Ρ} 
δἱ ἃ Ἰαῖευ ἀαίε (58εε Βαϑβί Οὐγιηι. αἴ. Ρ. 772 πα Ζαὖ. τν 18). 

Τῇ μέν Δῃα νέων ΘΔ 0ἢ σοηίαϊη Δ εἰθπιαπί οἵ {τ (4 νΕΥΥ ᾿ΠρτΟ 8 Ὀ]6 
ΒῸΡΡΟΒΙΓΟΏ), 1 τᾶν Ὀ6 {ποιρῃξ {Πᾶΐ μένων 15 γγηαΐ Ρ]αΐο ντοίθβ. Βαΐ 
16 ψοταά 15 πηποῇ ἴοο [66 0]6 δηα ΡΟ η.1655. 

ΤΠΘ οαϊίοιβ, αχοαρὶ Βα Γοσ, ππδ ἢ] ΠΊΟΙΙ5]ν δηα (1 {Π1η1Κ) τὶ Εγ, γοαά 
νέων. Α σοπῇἢτπηδίίοη οὗ [15 θα! ηρ 15 ΒΌΡΡΙΠΕα Ὀγ ῬοΟ] ΠΧ νπ 138 νεῖν 
δ᾽ ἐξ ὑπτίας μάθημα κολυμβητῶν ᾿Αριστοφάνης εἶπε καὶ Πλάτων : [ῸΓ [ζ 15 
ὉΉΠΠ] ΚΘ {Ππᾶΐ ῬΟΙΠ]Χ 15 {ΠῚ Π Κίηρ οὗ {Π6 τηογα ἀΥ Ηο14] ραϑϑαρα ἴῃ “λας. 
264 Α οὐδὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀλλ᾽ ἀπὸ τελευτῆς ἀνάπαλιν διανεῖν ἐπιχειρεῖ τὸν λόγον. 
ΘΟΠΉ ΘΙ 46γ᾽5. {γα 5] το) ““ἀΠα ἡγῈ Π ἢ ΕΥ̓ Δ Οἢ δα θη Κ οκθὴ 50 ἢ ννἸΠΠΠΊ 6 ἢ 
ἴῃ Τιαπα65- οὐδγ ἴῃ Μαογοβρθινἄββθυη ἰθσηΐ 15 1Π ΠΑΙΙΉΟΠΥ ΜΙ ἢ15 Ποίβ 
“1 δᾶ ΟΥ̓Ό5 [ΕΥΓΆΤ ΠῚ Ῥατίθ, ατιᾶ 6 γῇ νοσαίαγ, ΠΟ ΠΉ]Π115 απ ἴῃ αἰΐθγα 
Πδῖατὶ ροΐθϑί. γῇ πο 1άδτὴ δϑί, ασοα χέρσος." Ῥαΐ ἀνε 1Γ ννα δἰϊον (παῖ 
ἐν γῇ τῇδν ὈθαῚ [Π15 τη θα ηϊηρ, {Π6 6 Πγιιδῖ θ6 ΒΟΙΏΘ ΙΉΟΓΘ 5ρΡΘοΙῆο τϑίθσθηοθ, 
ΟΥ̓ 6156 ἴη6 ΡῇγαΒ6 15 ΡΟΪΠΓ1655; ΟΥ̓ {Π6Ὶ6 15 0 ΟὈ]δοῦ 1ἢ 51 ΠΊΠ]ΠΡ ΟἿ 
ΟΠ 5. ὕΔΟΙΚ ἴῃ ἃ ΤἽΝΘΥ ὙὙ1ΓΠ ἃ νὶθνν ἴο ννδίοῃίηρ {πΠ6 Πθανθηβ, Πθη [ἢ 8 
Δα]οΙηἴηρ Ὀδηὶς αἤογθ. ἃ ΤΟΥῈ βθοιτα δηα βδιεαίαδι ροϑὲ οἵ ορβογναίίοῃ. 
ΒΑ ΠΡαιπῈ ἀνοϊά5 {Π6 αΠΠΠου]γ, ΠΊΘ ΓΟ Ϊν {γα 5] 1ηρ᾽ ““ΘΕἸα ΠΊ51 (ΠΊΟΓΘ ὉΠ] η8- 
[ΟΥ1Π}) ΓΘΘΌΡΙΠι15. Πδίδη5 1Π ἴοΥΓα ν6] τηΔ 1] αἰβοαῖ," νν] ἢ 1[Π6 ποία “ ἀἸοιο 
ἐξ ὑπτίας νεῖν νε] διανεῖν Ὁ ἀτζ6 υὐὶπαιογιιπὶ ρα 4." |. ἀπὰ Ὁ, 5866 ἴῃ 
ῬΙαιο᾽ 5 ῬΡἤγαβθ “« ρίβθοθ οἵ δχίταναρδησα ἢ δῃηὰ ποίηϊηρ ποῦ ; Ραΐ θνβῃ 
1Π6 εχίταναραηος οἵ Ρ]αΐο 15. πνεῖ ἀδθϑεκαία οἵ ροῖηπι. Τὸ πηάοιβίδηα 
νέων ἐν γῇ ἃ5 ΠΟ ΠΊΟΓΘ {Πδᾶῃ ἀνΖγιο οἡ {Π6 ἸΔηα (ἢ βϑοπὴθ ΟἸ6Γ {τ8η5- 
Ιαΐοιβ, ἱπο] πα ϊηρ ΒΊΟΙΠ115), πα ἴο {τα Π5ρΡ0 58 ἐν γῇ ἀπ ἐν θαλάττῃ (1 Φ 
Δα ΕἼοτ. 10) αγα οἵ οοιτδ8 ΠΟΥ 1ΠΘρῚ τ Πγαῖο τοϑοιτοθθ. [Πᾶνα 50Π16- 
ἘΠΠ165. 5 ΒΡΘΟΙΘα {Παϊ ἐξ ὑπτίας νέων (ἐν γῇ) την Ὀ6 ἃ 5΄4ηρ' ΡὮΓΑΒΘ 
θοττγονν θα [τότ {Π6 Ιαηρσιασο οὗ τρεῖς δίῃ] 165 : 5ΟΠΊΘ. 165 ἰς Πδ5 566 6 
ἴο ΠῚΘ ἴο ΤΘίδυ ἴο {Π6 βἴοιγ οἵ Π 4165 ἴῃ 1Π6 νν8}} (2) εκεί. 174. ἃ ἀπὰ οἵ. 



ι86 ΑΡΡΕΜΝΦΙΟΙΕΒ ΤῸ δΟΟΑ͂ ΓΚΠ]Ὶ 

Ὁ). 1.134). ὙΠαῖ 1 Πα5 βοῦηθ Ῥβου Αγ ἃ πα Βρθοιῆς τηθδηΐηρ, 1 ἃπ οοη- 

νἱπορά ; δηᾷ τπ6 Ἔχρ᾽απδίϊοῃ οἰξεγθα ἴῃ {Π6 ποίεθ ἈΡρΕδΥΒ5 ἴο πὴδ ἔδυ τῇοτα 

ῬτοΡαΌ]6 {Ππδῃ 8ΔῃΥ οἴπεῖ. ΤΠῈ Αὐβίορμδηϊς ἰηβδίαποα οἵ ἐξ ὑπτίας νεῖν 

ἄοε5 ποῖ ὁθουγ ἴῃ ΔΠΥ οὗ {πε δχίδῃι ραγβ. [{ 5ποι]ὰ θὲ δά βά {Ππᾶΐ ἐπὶ 

γῆς μὴ πλεῖν νγαθ ἃ ΡΥΓΠΑΡΟΓΕΔἢ σύμβολον ((Ἰ]ειηεπὶ «δζγο7. Ν 5. 40 Α 

ΜΊρΠπ6), θὰ: 1 ἀο ποῖ [Ππϊηὶς {Πεγα 15. ΔΩΥ ΔἸ] δίοη ἴο ἴῃ 6 ΠΠΔ ΧΙ ΓΘ. 

966 Α͵50 ΤΥ δυίίοϊα ἴῃ Οὐ. Δόῦ. ΧἼῚ Ρ. 11. 

ΧΕ 

ΨΙΙ 529 ο, Ὁ. ταῦτα μὲν τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ποικίλματα, ἐπείπερ ἐν ὁρατῷ 

πεποίκιλται, κάλλιστα μὲν ἡγεῖσθαι καὶ ἀκριβέστατα τῶν τοιούτων ἔχειν, 

τῶν δὲ ἀληθινῶν πολὺ ἐνδεῖν, ἃς τὸ ὃν τάχος καὶ ἢ οὖσα βραδυτὴς ἐν τῷ 

ἀληθινῷ ἀριθμῷ καὶ πᾶσι τοῖς ἀληθέσι σχήμασι φοράς τε πρὸς ἄλληλα 

φέρεται καὶ τὰ ἐνόντα φέρει" ἃ δὴ λόγῳ μὲν καὶ διανοίᾳ ληπτά, ὄψει δ᾽ οὔ. 

ΤΗΪ5 ἕατπουβ δηᾶ αἰ ου] βεπίθεποα μ85 οοοδϑιοΠΘα ἃ ναϑί δηηοσηΐ οὗ 

ἀεθαίθ. 1 πρᾶν τείδυ ἴῃ ραγίϊοι]αν, θαι 465 {Ππ8 βαϊΐουβ, ἰὸ ΘΟ] Θ᾽ συ τη Ποῦ 

ἴῃ 5. Τταηϑιδιίοῃ ΡΡ. 580 ἔν, ϑιείμπατε Ζ  γιζοήζεγι᾽ ῬΡ. 691 ἔ., ΘΌΒΟΙΩΙΠΙ 

Οι. ΖΕριέτυ. τι Ρ. 209, Κτομη .Ὀ ,δᾺ Ρρ. τ7ο ἢ., (όῆεῃ Ζεϊοοθγιέθλγο 1. 

αἴ Μηαϊζεοριαζίᾳ Ρ0. 22 ἢ., Ἐ]οματὰβ ΟΔ δῦ. ΠῚ Ρ. 104; ΝΕ. Έ5ΠΙρΡ 

Ζορίμγος ἀρὰ “οριαΐ,γδ τι Ὁ. 275 δῃᾷὰ Βοβαπημπεὶ Οὐηηραηογι Ὁ. 290. 

Κιτομπβ αἰβοιββδίοη, ἱπουρῃ ποῖ ΠΕ τοι ΕἸΓΟΥΒ, 15. ῬΑ ΟΙ]ΑΤΙΥ 80 16 

Δα βιιρραβίνα. 
Α Ἰαῖρε πηδ]ουϊεν οἵ βδαϊίουβ πα οὐἹϊοβ ἄρρτονα [Π8 ΜΒ {τα 10, Ὀαΐ 

{ποῖ ἴα ΠῸ Θοηβθη5115 Οὗ ΟΡΙΠΙοΠ 85 ἴο [ἴῃ 6 τηθϑη]ηρ ΔΙΠΟΩΡ ἴΠο58 ΨῆΟ 

Πᾶνε βθι ουιβὶν αἰζειηρίεα το ρτάρρὶβ ΜΠ [Π6 ἀπυβιδὶ αἰ ΠΟ] 1165. οἵ τῃ6 

βεηΐξηςςα. 

Οη ρτδυηπηδίϊοαὶ στοιηᾶ5, πετα 5Π 0] θῈ ηο ἀοαθί τΠαΐ τῶν ἀληθινών 

τἸηθδη5 τῶν ἀληθινῶν ποικιλμάτων. ΤΙὶ 15 αἰἤπου], 1 ποῖ ἸΠΡΟΒ510]6, ἴο 

ἀπαειϑίαπα φορῶν αἴτεγ ἀληθινῶν (1 Θιείη Πατί δα Θαι ΒΟ, 1}]), ΟΥ̓ ἴο ἴα κα 

τῶν ἀληθινῶν ΔΌΞΟΙαἰΕΙγ ἴῃ [Π6 56η868 οὗ “6 ἔγιιθ᾽ 56. 5Ξγδίειη, ἃ5 Βοβαπαιεῖ 

ἄδϑιτοβ ἰο ἄἀο. Τῇῃδ6 δοοσιβαίϊνα ἃς---φοράς 15 ὈΕ]ΠΙΕνΕα ὈΥ ΞΟΠ] ΘΙΘ Δ ΟΠ ΘΓ 

ΔΠ4 οἴπεῖβ ἴο 6 εαυϊναϊεηΐ ἰο κατὰ τὰς φοράς, Ὀὰΐ [Πς6 ΠΟΙ ΒΒ σπΟ ΟΠ, ἴο 

54 Υ {Π6 Ἰεδϑβί, 15. ἀἸΠπου]ς δηα ΟὈΒοι[6. ΘΟΠΠΘΙ ΟῚ, γῆ 0 85 5118] 15 Οἶθδὺ 

Δα ῥτθοῖβα, τερεαΐβ ποικιλμάτων ΜΙ ἀληθινῶν, ἀμ ΠΟ] 45 ἐπαΐ ἃς---φορὰς 

κτλ. ἀδῆπϑϑ ἴπ6 ἔγτια ποικίλματα ““απᾶϑ8ὶ ἀϊοαι τῶν ἀληθινῶν ποικιλμάτων, 

τοῦτ᾽ ἔστι τῶν φορῶν ἃς" εἰς. ὙΤΠῚ5 νίανν, ΨΏΪΟΙ 1 Πᾶνα δαορίεα ἴῃ [Π6 

ποίαθβ, ἄρρβδῖβ ἴο π16 ὉΠαΙΙΘΒΕΙΟΠΔΌΙΥ ΟΟΥΓΘΟΐ. 

ΘΟΒποΙ4ογ ἰπθγργείϑ [Π6 νΠ016 Ῥᾶββᾶρα ἃ5 [Ο]ΠΟΥνΒ8 :---- ἀπο ΠΔ ἀπ τὴ 

- ςρΉ5 0115. ΘΟΕ} νατείας εοὸ εἰποιϊίαν, ααοα 516}185 ἴῃ οΟθ]ο ΘΟ ΒΡΙΟιιἃ5 

ΑἸἴα5 φοϊοτίοσ, α]ΐαϑ ἰδγαἴου τηοίιιβ ρῈῚ ἀβἤηϊία (θη ροΥ5. βρδίϊα, σοτίαϑαιθ 

ἤριταβ οἰγτουπηαρίί, αα] τηοίι5. δδὲ ΠΟη ψετᾶθ, 56 ΘΘΏΒΙὈ1115. σοἰ θυ δ 15 

ταταϊταἰί5ηπε εἴ ΡῈΓ Πυτηθτοβ δία ἤριγαβ 16} 56} 511168 ἀδουσῖ, ᾿ἰὰ 

νϑῖατα ναγιοίαΐθιη νϑῖὰ ςϑ]ουϊίας οἱ ἰἀγατα5 εἰποϊαηΐ εο, αποα νεῖὰβ βίε 15 

ΘΘΟΙΠ Δ ΠΠῚ νΘΓΙΠῚ ΠΕΌΠΊΕΓΠΤΩ γεταβαια ἤριγαβ πιονθηΐ, 4π| τηοίτπι5. ῬΑΤΓΠΩ 

᾿ρϑᾶσιτῃ δϑί, ααἴα οοἸουϊταβ εἴ [Αγ [5 πλοῖα ΟΑΓΟΤΟ. ΠΟ ΡΟΒΒ.ΠΙ, ΡΑΓΓ 

Δα τὸ πιοίαϑ 561 νεῖᾶβ 5[611α5 ρογίπεῖ, απᾶθ τὰ ἐνόντα ἀϊσπηίαν απ|8 

οοΙοεϊίας οἱ ταγαϊίαβ οὐ εἶθ 5656 οοπὶπηρθηΐθθ Θᾶ5. ΔΩ ΡΙθοίαηία, εἴ 
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σοΠ ηοηῖ." 1 ΠῚ 6 οὔϑβεῖνεα ἐπαΐ ϑοθπειοσ ἰἀθηιῆθθ τὰ ἐνόντα 
ΜΙ] ἔνεγαθ 516]14ς,} εἰς ἰπ{Ε]}ΠΡΊ Ὀ] 6 η ΑἸδΙοροη ̓  οὗ [Π6 ν]β10]6 βἰδιβ 
(ΚτοΠ), δΔηα τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὖσα βραδυτής ΨΙΠη νοτᾶ ΕἸοτῖταβ Εἴ ἴατ- 
αἸϊαβ᾽ ; ΏΕΓΘΔΒ, Δοροταϊηρ ἴο ΤΥ Ἰπιογργθίδι!οη, τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὖσα 
βραδυτής τερτεβεπΐ ἴῃ6 “νεῖδας εἰεϊϊαα, δηὰ τὰ ἐνόντα ἴΠ6 πηι Πα πη ϊο 8] 
ὄντα ΜΏΪΟΙ {πεν σοηίΐαϊη, Θηδ]ορΌῖ5 [0 ἐη6 56 η51016 γιγνόμενα ΜΠΪΟΠ ΔΓ6 
ῬΓεβεηξ ἴἢ νίβ10]8 βίαιβ. ΟἾΠοῖβ, ϑ ἢ 85 ϑίθιηΠατὶ Δ η6] ΘΈΒΘΙΏΠΗ], μαννα 
δοία 8} } γ ΓεοορηἸβεα [ἢ τὰ ἐνόντα [6 ν]51016 βίδιβ ἱπϑιηβεῖνεβ. ΤῸ ἴδε 
Ἰαίίθ νΊ εν [ΠΘΓΘ Δ’Ε ΤΠΔΗΥ ΟΡ] εο,ΙΟη5, Δ Πα 1 τηδὺ 6 πτρεα ἀρϑίηβὲ θοιἢ 
ΒΟΒΠΘΙάΘΓ δηα ϑιειηῃαγε {Παὶ ΠΕΙΠΕΙ [ηΓ6]ΠΡ101]6. ΠΟΙ ν]51016 βἴδιβ οδῇ 
ΤΕΔΒΟΠΔΌΪΥ θεὲ 5416 ἐνεῖναι τῷ ὄντι τάχει εἰς. τὰ ἐνόντα 15 8. ῬΥΙΕΟΪ56 ἀπά 
ἀεδηϊίε ΘΧΡΓΟββιοῦ ψΏΙΟἢ ΡΙαΐο οὐρῇ ποῖ ἴο ἢανε Ἐπ ρ] ογεα 1 ΠΕ ΠΊΕΓΘΙΥ 
τηεδηΐ ἰΠαΐ “ σε]δγιίαβ εἰ ἰαγά!αβ οἰτὴ εἰβ᾽ (1.6. δοοογάϊηρ ἴο ΒΟΒΠοΙάοΓ 
ἐν ΕΓΙ5. 5161115᾽} "σϑδδ φ07172471.0621165 ΕΔ 5 ΔΩ ΡΙ Εοτ μη ΕΓ εὖ ΠΟΠΕΠΕπι." ὙΠῸ 
ΠΊΘΔΠΙηΡ ΨΥ ΏΙΟΩ 1 παν ρίνεη ἴο τὰ ἐνόντα ΔΡρΘδΥ5 ἴο τη6 ἴΠπ6 ΟἿΪΥ ΟΠΒ 
ὙΠΙΟΠ Δ55ΙΡῊ5 115 {1}} ΔΠα ΡΓΟΡΕΙ σοπποίδίοῃ ἴο [ῃ8 νοτά. 

1 Πα5 θεβὴ ἰπουρῆς ΟΥ̓ 5οπιῈ οτος {πᾶ τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὖσα 
βραδυτής ατε με 5ε]-εχιβίεπὶ [ἀε85 οὗ ϑρεβα δηᾶ ϑοννῃμεθβ. Αρατιΐ "ΟΠ. 
οἴμοι οὈ] οί οηΒ ἰο {Π15 νίενν (566 Ζε]]οσ" πὶ 1, Ρ. 697 721. 3), 7 πηπδὲ 1ηϑἰϑβί 
ἰπαΐ {Π6 ἀϑίΓΟΠΟΙΏΘΓ ἃ5 5110 15 ποΐ γεῖ σοποειηεα μι ἴπε [ἄθ6α5 δἱ δ]], 
Ῥαΐξ οἷν ΜΠ Π τὰ μεταξύ 1.6. τὰ μαθηματικά, ψνΠ]Οἢ, ἱΠπΟουρ πολλά, τα 
ὨΘνο ΠΕ] 655 Ὀοίῃ ὄντα (ῃθῆςα τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὖσα βραδυτής) ἀπά 
ἀίδια: 5686 527 Β71., ΜΙ ΑΡΡ. 1 δηᾶ ΖΕΙΠΕΙ" ΠΙ 1, Ρ. 701 2. 1 8Δη6 51|56- 
ΤΩΙΠ] 1.6, Ρ. 2ο9. ὙΠῈ ψΠ0]6 βἰγιιοίασε οἵ {Π6 βϑθηΐεποα ἴῃ ΤΥ ΟΡΙΠΙΟΠ 
ΟΟΙΏΡΕΪ5 τι5 ἴο πη {Π6 τηδίπουηδίϊοα] Δ πδ]οσιια5. οἵ ἰΠ6 ν]51016 βίδυβ ηοΐ 
ἴῃ τὰ ἐνόντα, Ὀτΐ 1ῃ τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὖσα βραδυτής, ἀῃ 1 Πᾶνε {Γ164 ἴῃ 
πε ποΐβϑ ἴο ἱπαάϊ!οαῖθ {πΠῈ σεάβοῃ ψΨΠΙΟΏ πα ποεα Ρ]αΐο ἴο Ἔχρύθθ8. 15 
ΤΩΘΔΏΙΩΡ 1Π [Π15 ΡΑΓΓΟΙ]ΔΥ γ8Υ. 

ΤΠ ἰαχί μα5 οἵ σουτβε οἴζβῃ Ὀθθη οδ]]εα τη αιδϑίίοη. ΠΕ ἢχβί ἴο 
5ΈΒΡΕΟΥ ΘΟΥΓΙΡΊΙΟΙ τγὰβ ἈΡΡαΥΘΠΕν Αϑί, ῃΟ ϑυρρεβίεα ὧν τὸ ὃν τάχος καὶ 
ἡ οὖσα βραδυτὴς «καὶ; ἐν κτλ., ἀπ ἘΠΟΠατα5 Δοσερίβ {Π6 ΡΠΠΟΙΡΙ6 οὗ [ἢ ]15 
ῬΙΌΡΟΒΔ], ΠΊΘΓΕΙῪ Βα ΘΕ ΠΕΡ; οἷς [οΓ ὧν. 1 νγαὰ8 ταυϑε] οἤςα 1Πο]Ἰ]Π6 64 ἴο 
τεδα ἃ ἐν τῷ ἀληθινῷ κτλ., οἸΙηρ τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὖσα βραδυτής 85 
ν0Ὲ}} 5 ἰῃς8. ἤηα] ς οἵ ἅς, Ρυΐ τὸ ὃν τάχος καὶ ἡ οὖσα βραδυτής 15 1ῃ 41} {Π6 
ΜΒ5 Δη64 ψὰ5 τεδα ὈνῪ Ῥσοοΐιβ ({) 7721. 244  Δῃα 6ἰβανογθ), ἀμα τα 
15. ΠΑΙΪν Πεοθϑβαῦν ἴο 580 {Ππδΐ “ει ἠδ. η5᾽ ΟἹ ραβϑϑαραβ οὐ {Π15 Κιηα 
816 ΡΘΟΙΠΔΙΥ ΠΔ0]6 ἴο Εατοῖ. [1 566 0 βοοά Τϑάβοῇ ἴοῚ ἀοαθιηρ {Π8 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ οἱ (ἢῃ6 Μβ885. 

ΣΤ, 

ΨΙΙ 53] 8. σὺ μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοὺς χρηστοὺς λέγεις τοὺς ταῖς χορδαῖς 
πράγματα παρέχοντας καὶ βασανίζοντας, ἐπὶ τῶν κολλόπων στρεβλοῦντας" 
ἵνα δὲ μὴ μακροτέρα ἡ εἰκὼν γίγνηται πλήκτρῳ τε πληγῶν γιγνομένων καὶ 

κατηγορίας πέρι καὶ ἐξαρνήσεως καὶ ἀλαζονείας χορδῶν, παύομαι τῆς εἰ- 
κόνος κτλ. 

Ιτἀκα ἡ εἰκών ν 11 πέρι ἴῃ ἴΠ6 56 η56 νἱτίι }]ν οἵ λέγουσα πέρι. ΤῊ Ϊ5 
ΠΟΙ ΒΙΓΠΟΙΙΟΠ ΔΡΡΘΔΙ5 ἴο Ὀ6 ρΘΉΘΓΑΙΥ ἀοοερίεα, Ραΐ ΤΠ6γα 15 σοηβι ἀθγα Ὁ] 6 
αἰνϑυβιίυ οἵ ορί πΠΙοη 85 ἴο [6 τηθαηϊηρ οἵ κατηγορίας κτλ. Μδηγ ἰηίρι- 



τδὃ ΦΕΡΕΖΜΟΙΚΝ. ΖΘ 5ΟΟΚ ΥΩ, 

Ρτείειβ υπἀειβίδηα κατηγορίας ἃ5 5ΒοΠ]Θ[Ὠϊπρ' ΜΠ] ΟἿ, 15 ἄοηθ Ὀγ [πε βέτίηρϑ, 
Δηἃ ποῖ ὈγῪ [Π6 πιιϑιοΐ 5, ἰῃ ν ΠΙοἢ οα586 χορδῶν 15 8. 5:0] 6 οὔϊνα ρθη να 
σοίϊηρ ΜΙ κατηγορίας ἃ5 ΜῈ 845 ΨΙΠ [Π6 ΟΙΠΕΙ ἔνοὸ ποῖιη8. Οτδμπη- 
τηδίϊ 4}, [815 νἱθν 15. ἀεί 5:0 ]6  Θποι ΡῈ : θὰ Ποπι, δηὰ Ποῦ, 40 
[6 βἰτίηρβ κατηγορεῖν [5 ἴζ {Π6 ΠηΠ5ΙΟΙΔη ἢ 1 50, {Π6 ἰοτίπγεα 5ϊανα 
5Που14 “δοσιβε᾽ [ἢ6 Ἐχϑουτοηδε, Ὀπὲ Π6 ἄοαθβ ποῖ, δἰτΠουρ ΠῈ ΠγᾶΥῪ 
τανε πίη. ΤΠ 5ανε ἸΡΟῚ {Π6 Ταοὶς ΤΔΥ ἀθΠΟΊΠΟΘ. ΟΥ̓́ δοσιι56. ἢ]5 
ΔΕΘΟΠΊΡ]Ϊ 65, θαΐ τ[Π6 βίπηρβ οαῃ ΠΑΙάΪν Ὀ6 5αϊά κατηγορεῖν 1ῃ ΔΩΥ 56 Π586 
ΔΏΔΙΟσΟΙ5. ἴο [Π|5. ΟἸΠΕΓΘ, 85 ΤΟΥ ἘΧαρΡ]6. ΘΟΠΠΘΙΘΓ, ΒΡ ροβα {παῖ 
κατηγορία 5. ἃ. ἰΕο[) 104] [ΘΓΠῚ [ἸΏ ΤηΠ516 (“’ΠΟΟ ΠπΟαπ16 ΔΓΕ15 νο δα] ΠῚ 
6556 Πἰχπθὶ 5). ΕῸΓ [Π15 1468 {Π6ΓΕ 15 ΠῸ ΔΕ ΠΟΥ 1Π ΔΠΥ ἀποϊθηΐ ΨΙΙΈΕΓ, 
580 [ὯΓ δ51 οδῃ ἀΐϊβεοονεσ. Ὁ). δηᾶ Υ.. {ταηϑ]αΐα “16 ρβδνιβῃηεβϑ, γθβεῦνα 
δα πον διάπ655 οὗ {πε βίσηρβ,"} Ὀπὲ {Π6 ννοτά κατηγορίας ἄο65 ποΐ Πηδδπ 
ῬΘαν 5Πη 655, θὰὲ “δοοιβαίοη.᾽ ΟἿ {ΠῈ Οἴποι Βαπα {Π6 σοηίταβί θαίνγθθη 
κατηγορίας ἀῃ ἃ ἐξαρνήσεως 15 5ΙΓΟΠΘῚΥ 1 ἔανουΓ οἵ ΠοΙαΙηρ [Πδὲ 10 15 1Π6 
Τα 51 ΟἸ8 5 γῆ 8Δοοιι56, δηα {Π6 βίτιηρϑ [πΠαΐ ἄδην. 04 Όδυτ δ ηα οἰ ΠΕ 5 
της ἐξαρνήσεως ΠΊΕ 45 σΊν!ηρ Οαΐ ΠΟ 5Βοιηά, αηα ἀλαζονείας “ ΠΙΠη15 οι 
ϑδοηδηΐ ὍΤΠ15 ἴοο 15 1ἢ ΠΥ Ἰπαᾶρτηθηΐ [δτ- εἰ πα δηα νγεακ. Ῥ]αίο᾽ 5 
γος. 5ῃου]α θὲ ἴδῃ ἴῃ {ΠΕῚΓ {111 5σθῆβθ. 6 Τηϊιβιοῖδη δοσιι565 [ἢ 6 
ΒΕ ηρ5 ; [Π6 5ἰγπρϑ ργοίΐαϑε {ΠΕ ῚΓ ̓Πποσαηςσ6 {Ππ 4ῃ ΟὈϑιϊηδίθ βανα Ἰροη 
[Π6 τδοῖς. Τῇ ποτε Ροὶηξ 15 ΠπΠεβαβα, νγα 5Π014 Ὑϑιηθιη 61 {παΐ 1{ [Π6 
ΒΌΠΩΡ5 416 Ἰηποσρηΐ, {Π6 Τητ5] οἴῃ 15 β.ΠΠγ. 

Τονείυ ρραγθητν τη Κε5 κατηγορίας ρονεῖη ἐξαρνήσεως : “(ΠΥ Πᾶνε 
ἃ. ΠΟΠΙΓΟΥΘΥΘΥ ΜΠ [Π6 δ ηρθ δηα ἰογίαγα {Π 61: [ΠΥ δοοιι58 Π6η} οὗ 
τε ιβίηρ ἴο 5Ρ6 8 οἵ. οὗ βρεακίηρ ἴοο τηπ0}}.. Βαΐ [Π6 σταπ)πγδῖ]64] σοη- 
ΘΙΓΠΟΙΊΟΠ 15 Παιθἢ δηά [Π6 56η586 ᾿πδάοαπδίθ ὍΤῊδ δἰτεγηδέϊνε νἱανν [ἢ 
7. αῃὰ Ὁ. 15 ἴῃ ΤΥ Ορϊηΐοη ᾿σοτγθοῖ, Ἔχοθρί (ῃδὶ ἀλαζονείας 15 ΤΑΙΠΕΓ 
“βῇτοπίοευ, “ϑναρροῦ,, ἴπ8ῃ “εχαρρογαίιοη. 

ΧΙ]. 

ΝΙΙ 5824. οὕτω καὶ ὅταν τις τῷ διαλέγεσθαι ἐπιχειρῇ ἄνευ πασῶν τῶν 
αἰσθήσεων διὰ τοῦ λόγου ἐπ᾽ αὐτὸ ὃ ἔστιν ἕκαστον ὁρμᾶν, καὶ μὴ ἀποστῇ, πρὶν 
ἂν αὐτὸ ὃ ἔστιν ἀγαθὸν αὐτῇ νοήσει λάβῃ, ἐπ᾽ αὐτῷ γίγνεται τῷ τοῦ νοητοῦ 
τέλει κτλ. 

ΤἼηΘ Μ5 τεδαϊηρ ὁρμᾷ 15 τεϊα! πα Ὀγ 7. πα (Ὁ, δ ννὲ]] δ ὉῪ ΕἸΌΠ θυ 
ἴῃ “εῖΐ. 7ὁ. τ867 Ρ. 145. ὙΠε Οχίοτσαά εαϊίοιϑβ ἰγεαὶ ἀνευ--- ἀποστῇ ἃ5 δΘχ- 
ῬΙαπδίοτυ οἵ οὕτω---ἐπιχειργ), ΤΕΠΊΔΥΚΙ ΠΡ, {ΠΥ ΘΠ ΟΌΡΉ, {Παΐ 50 ἢ Δῃ ἀβγη- 
ἀδίοῃ 15 “ποῖ ψιποις ράγα}]6] τη Ρ]αίο." Βαΐ [ῃ6 οὈ]εβοίίοη 15 ποῖ 50 
ΠΊΟἢ το (Π6 ἀϑυπαάβθίοῃ ἴῃ 1{56]{ ἃ5 ἴο {Π6 τη ϊβι ουθίδηϊηρ ν]Οἢ 1{ 
νοι] οσοαβίοη. ΝῸ οὔθ νοι] γϑδα ΠΥ ᾿Πηαρίηθ {Ππαΐ ὁρμᾷ 15 ἃ 5Ὁ- 
Ἰαηοίῖνε ἀδρεηάδηΐ ΠρΡΟῚ ὅταν: [ἃ νου] Ὡδίθγα!ν 6. σομϑίτ6 4 85 Δῃ 
1ηΠ6]οαΐϊνα, ἀηα [Π6 νγογᾶβ. ἀνευ---ὅὁρμᾷ ΜοΙ]α ΑἸτηοϑβί ᾿π θυ αν Ὀ6 ἰαῖκθη 
85 1ἴΠ6 Δροάοβὶβ σουγθβροπάϊηρ ἴο ὅταν---ἐπιχειρῃ. ἘΪΟΠΕΙ 15 ΠΟΥ  ΪῪ 
ΓΟΩΡ ἴῃ ΒῸΡΡοβίηρ (Παὶ ἄν οδῇ Ὀ6 τιηἀειβίοοα Ὀείοτα ἄνευ πασῶν κτλ. 
ουξ οἵ ὅταν. 

Αϑι5 Ἐπηθη δίῃ 15 1ἢ ΤΥ ΟΡΙΏΪΟη 411 θὲ σοτίαϊη, ΟἾΠΘΥ ΡΤΟΡρΟβαΪ5 
αΥθ (1) ἐπιχειρῇ, ἀνευ---ὁρμᾷ, καὶ ἐὰν μὴ ἀποστῇ κτλ. (ΒίερΠαηιι5, ψ ἢ 
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ΜΠΟΠῚ ἘΓΕΓΠΠΔ ΠΏ 8 Πα ΒΓΑΠΡαιη,, ταϑάϊηρ κἄν, νἱ τίμια }]ν ἀσταθα) : (2) ἐπι- 
χειρῇ, «ἂν: ἀνευ---ὁρμᾷ, καὶ μὴ ἀποστῇ (Βαϊϊετ) : (3) ἐπιχειρῶν ἔοι ἐπι- 
χειρῇ (πιεπ!]οπαα ἴῃ Τ. ἀπά (.). Τῆς ᾿αϑὲ ςοπ]βοίμγα ἰβ ἴοο ἀταϑβίϊς ; οἵ 
τὴς οἴπεῖβ, (2) 15 θδίζεγ ἴπδῃ (1), δας πο ΓΠοῚ 15 βαιϑίδοϊουυ. Οἱ [ἴῃ οπὲ 
᾿ιδη 6, 1 ἀνευ---ὅρμᾷ 15 1ὴῃ ἴῃΠ6 Δροάοβίϑβ, 1ξ 15 ἴοο ργοιηϊπηθηΐ, Πα Ἰοοκ5 ἴοο 
ταο ἢ ΠΚ6 ἃ ἀδπηϊίοη οὗ ἰῃς6 ἰδ] θαι 8] τηειῃοά ; οα τῃς6 οἴμεὺ παπᾶ, 
Βαἰζου 8 ΤΘΠΠΘΑῪ 566 1Ὲ5 ἴο ᾿ΠΠΡ]Υ {Ππαΐ ἰξ 15 ΟΥ̓ ΤΊΔΥῪ Ὀ6 ῬΟΒΒΙ0]6 ἰο αἰζεπηρὶ 
ἀἸα!βοίῖο ψιτποῦὲ αἰβρθηβίηρ ἢ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις. ΝεΙτΠεΥ οὗ {πε56 
ΟὈ]ΘοΙΙΟΏ5 ΔΡΡΙ165 ἴο Αϑί᾽β σοῃ]βοίισα, ΠΟ 15. 4150 ΤΠΟΓΘῈ ἴπ ΠΒΓΠΊΟΠΥ 
ΜΠ [Π6 Ῥτανίοιβ βεπΐθηςε [ἢ ΔΠΥ ΟἰΠΕΓ Ἐπια πα δίίοη. 

ΧΙ 

ΝῊ 592 Β, 6. ἡ δέ γε, ἣν δ᾽ ἐγώ, λύσις τε ἀπὸ τῶν δεσμῶν καὶ μετα- 
στροφὴ ἀπὸ τῶν σκιῶν ἐπὶ τὰ εἴδωλα καὶ τὸ φῶς καὶ ἐκ τοῦ καταγείου εἰς τὸν 
ἥλιον ἐπάνοδος, καὶ ἐκεῖ πρὸς μὲν τὰ ζῷά τε καὶ φυτὰ καὶ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς 
ἔτι ἀδυναμία βλέπειν, πρὸς δὲ τὰ ἐν ὕδασι φαντάσματα θεῖα καὶ σκιὰς τῶν 
ὄντων, ἀλλ᾽ οὐκ εἰδώλων σκιὰς δ ἑτέρου τοιούτου φωτὸς ὡς πρὸς ἥλιον 
κρίνειν ἀποσκιαζομένας κτλ. 

ΤΠΕ τοδάϊηρ ἐπ᾿ ἀδυναμίᾳ Πα5 [Π6 Ξιιρροτί οἵ {πῸ Ῥεβϑθὲ μ85 δπά ἰ5 
τείαιπθα ὈΥ ϑΘομποιάεσ, 5.4} Ὀαῖιτη, ἀπα 7. ἀπα (., ποῖ ἴο πιθηςίοη οἱ εΥ 
ΕαΙΟΓ5. 

Ασοογάϊηρ, ἴο ΘοΠ πε ἀ6γ᾽5 Ἔχρ᾽δηδίίοη (ἢ ν ῖοἢ {πῈ Οχίογα βαϊίουϑ 
Α5τ66), βλέπειν 15. ἃ 5 5ίαηςνα] ᾿πἢπιτῖνα, ρᾶγα}16] ἴο ἐπάνοδος, ἀπ ἐπ᾽ 
ἀδυναμίᾳ 15 Δάνεγθ!α] (“ΙΓ ΠΑ ΌΠΠγ ἡ ΟΥ̓ {Ππ6 11Κ6}, ν Β116 ἐπὶ δυνάμει 
βλέπειν (οΥ Ξοιηείῃίηρ οἵ [Π6 ΚΙΠ4) 15 ἴο θῈ βιρρ!θα νι τΠ6 σοπίταβιϊησ 
οἴδιβα. Βαΐ ἐπ᾽ ἀδυναμίᾳ, 1 τἀ Κα Δανεγθ 4} }ν νι βλέπειν, ἰ5 ἀπ οχίγα- 
ΟΥ̓ ΠΑΤῪ ΡΉΓΑ56, ΔΠ 4 πΠοπῈ οὗ πε ᾿ἰπβίαποθϑ οἰϊθα-- οἢ] θεν ἤοπὶ {πὸ (τὰ- 
Βεαἴδη5---ὈΥ ΘΟΠΠΘΙΩΕΥ ἀηα 1. 8Δη4 (Ὁ. 15 σοπηρδίῦ]8 ἰο ᾿{. ϑί4 ΠΡ αι 
μα Κ65 βλέπειν ἀδρεπά οἡ ἀδυναμίᾳ (“ε1 ἄδπι {Ππνειτηῦρσεῃ ΠΙηΖιθ]ΠΟ ΚΘ η 
ΠΔΟἢ ἢ εἴο.), Δα] 510|165 ἐπὶ δυνάμει ἴο ρονεῖη [Π6 βλέπειν ννῃΪοἢ Πᾶ5 ἴο 
Ὀε βιρρ]εα ἴῃ {Π6 ποχί οἰδιιβα. ΓῊΪ5 θβχραπαίίοη ἄοαϑ ποτα ἤπϑίϊοε ἴο 
[Π6 Οτθεῖκ, 85 [ὯΓ δ5 ἐπ᾽ ἀδυναμίᾳ 15 σοποεΙηεά, θὰ “θ6ὶ ἄδθηὶ {Πηνεῖ- 
τηῦβθη ἡ δἴο, σου] ποῖ 6 οοιρ]εα ἢ ἐπάνοδος τ1η1655 ψνῈ δάγηϊς Δ ἢ 
ΘΧίγθι ον οἤβηβῖνα δηδοο ας Ποη. ΟΠ ΠΟΙ ΕΓ ἀρρθαῖβ ἴο Πᾶνα ἔδὶν {παΐ 
ἃ ΠΟΙΗΪηΔίΪνα νγὰ5 περαθα, δηα ψουα Πᾶνε ᾿ἰκεα ἴο νυυῖϊῖε ἀδυναμία 
(ἢ Ὁ δηα ὑνο οἱμαῦ μ855). ΤῊ ἰ5 αἷδὸ Ηδυνεγάθη 5 ρτοροβαὶ, Ὀαΐ 
ἔτι 15. ἃ βϑύθαϊ ᾿πΠργονθιηθηΐ, ΔΠ6 ΠΕΪΥ ΤΟΙ η45. τι5 οἵ {π6 σοηίπαϊγ οὗ 
1Π6 ῬΓΙΒΟΠΘΙ 5 ΡΓΌΡΤΕ55. ΟἸΠΕΥ δηα ΟἹ διηθηαίίοηβ, πιβηιοπεα ὈΥ 
ΘΟΠΠΘΙ6υ, ἴῃ ΜΜΏΙΟ ἐπ᾽ ἀδυναμίᾳ 15 τΤεϊαϊ ΠΟ, ἀγα ποπῈ οἵ {πθπὰ ἴῃ τη 6 
Ιβαϑδὲ ἄξργθα ργοθδὈ]θ, δηα 1ἴξ πλᾶν ΠΟΥ, 1 {Π1Π1Κ, 6 ἴα κθὴ ἂ5. σοτίαϊη παῖ 
ΤΑΙ] ἢ τι5 νγὰ5 τρηϊ. 

ΤῊς νγογῶβ ἐνταῦθα δὲ πρὸς φαντάσματα, νΥ]}10}) [ΟΥΠΊΘΙν ἀρρεατοᾶ 
Ὀδίννεβθη φαντάσματα ἃπα θεῖα, νγεῖῈ τὶρῃο]ν ταὐθοίθα ὈῪ ϑομποι θυ. 
ὝΠΕΥ ΟΟΟΙΓ ἢ ΠῸ ΜΒ δχοθρὶ Ξ, ψῃ] ἢ 15 [Π6 θαβὶβ οἵ {π6 ΑἸαϊπε δπᾶ 
ΒΙΘΡΠδπ θ᾽ ἰαχί, ἐνταῦθα δέ ἴῃ {Π15 σΟΠΠδΘχίοη σου] ΟἾΪΥ τηθαη ἴῃ 6 
ΓΘΡΊΟη οὗἩ 1Π{6]}151}0]65, ἃ5. οι ποίου ροἰπίβ οἷ ; ἀπα [ἢ ὑγῇοα ραββᾶρδ 
ἴ5. ῬΡΙυηρεα ἰηΐο σοηἤιβίοη 1 {Ππ6 56 ὑνογ5. ἀγα ἱπίγοάιιοθα, Τὶ 15 γεπιαικ- 



100 ἌΡΡΕΝ ΧΖΟΕΘ τὸ ΒΟΟΚΟ ΨΥ: 

ΔΌΪ6 {παι Ἡδυσψογάθη αἷοπε οὐ τεοθηΐ οὐ ο5 μπᾶ5 ΡΓΟροββα [15 γα  πβϑυτοη, 

Ῥερυ θα, ρουμαρβ, ὈῪ π6 Ποιηοϊοιοϊθιίομ, νγΠΐοΠ ΘΠ ΠΘΙ ΘΓ {ΠῚ ΠΚ5 Μγᾶ5 

ἃ ἀε!θογαῖα ἀγιῆσα οὗ 1{πΠ6 ἔουρου (“ α5 πΟη β]οββθπα 6Χ Π18]6 ᾿πί6]]θοῖο 

δανοιθίο ἐκεῖ νεῖ ἀπάθι! θεῖ οτἰπηάιπι εἴ δ ᾿παιτιδίτια Ποτηοθοίο!επίοη 

ἰαοίαπι ἀρῃοβοαδίϑ ἢ). 
ΤΠε δα]δοῖίνε θεῖα μα5 οαιι5εα 8 ργεαΐ 468] οἵ ἀϊβοιιβδδίοη. [ὉΠ06 

ἈΠΠΔΡΡΙΙΥ ργοροβεὰ ἰο τεδα «καὶ ἐν τοῖς ὅσα πυκνά τε καὶ λ: εἴα, ΘΟΠη- 

Ρατίηρ ΥἹ σιοα. ὙὍὴε οοῖγθοξ νἱθὴ 5 ΡοΪηίθα ουδ ΌῪ ΘΠΟΙΓΟΥ ἴῃ ἢΙ5 

βενεῖθ ἱπουρὴ π8ὲ ἀεπιποίδιίοη οὗ τὴν τειηεαν ((λ «οῦ. τῇ Ρ. 480). 

ΘΟΠ ποῖοι τα κε5 φαντάσματα θεῖα 85 νἱτίτ4}}Υ φαντάσματα θεοῦ, ΞῈΡΡοΒΙΠρ; 

ἐμαὶ φαντάσματα οἵ {πὲ 511} Δ΄Ι΄Ἠοπα 816 τηβδηΐ (οἴ. 5τύ Β), δῖ [15 15 

ΒοΆΤΟοΙν δἀδαμαῖθ. Αραίϊηϑι 5[4]ΠΠὈάππη, ψη0 (νι Ππουΐζ αποίηρ᾽ {ΠῈ ,ϑοῤ 1) 

Ῥτδοϊκεϊεα θεῖα, Βἰομίον (Ζίροᾷ. 76. τ867 Ρ. 145) ΠΡΏΕΥ ἀτριεα {πᾶΐ {Ππ6 

δριι μοὶ νγαβ 1Π4 ΒΡ 6 η580 16 “ἀτὰ ἄθη {Ππιεβοῃϊθα Ζὰ ΤΊ ΔΙ ΚΊΘΓ ἢ ΖΝ ΒΟ ΘΠ 

ἅδη φαντάσματα ππἃ ἄδηῃ ἰπ] κατάγειον νΟΥΚΟΠΊΠΘΠΘῺ εἴδωλα." Αϑ5ι85 

ςοη͵δοίαζα θέα 15 πεαΐ, ἀπ Πᾶ5 ψγοη οομ 5 ἀθγδ Ὁ ]8 ἕανουγ (566 Ἐὶ. Τ. ῬδΙΤηΘΓ 

ἴῃ ΟἿ. δῦ. ν Ῥ. 278 δῃᾷ Αρεὶξ ἴῃ “εοᾶ. 76. τ89ι1 Ρ. 556, ψῃετβ Αρεὶξ 

τη κο5 {Π6 δᾶ τὴ6 ὑτοροϑαὶ ἱπάβρεηβηιν), Ψψ }116 Μααν ρ᾽ 5 ἄδεια Πα5 ὈΘΘἢ 

ἀεββθινθάι!υ ἱρποτθᾶ. [Πᾶνα ΠΟ ἸοηβοΥ Δὴγ ἀουθὲ τη [Π6 εχ 15 Βουπα. 

ΘΟΙῚΒ ΤΠΔΥ ἢπά ἃ αἸΠΠΟα]γ Ὀθοδιβα {πὸ ,δϑοζλεέ ι5 πον Ὀ6ΙΙαν θα ὈΥ ΠΊΔΏΥ 

ἴο 6 ἰαίδυ πδπ {ῃῈ Φεῤμόζιε; Ὀὰὲ θεῖα ἴῃ [115 56 η58. ΠΊΔΥ ἤᾶν Ὀδθη 

[ἈΥΆ αν ἴῃ [Π6 Ῥ]αϊοηϊς 50Πο 0], ἀπ ἴῃ ΔΗΥ͂ οα56 (568 ποίβ δᾶ 1οὺ.) {ΠῈ 
τηδαηΐηρ οδῃ θ6 ἱπέευγε ἤτοτη ἴπ6 οοπίεχί, ανθὴ ΜΙ Πουΐ [Πς δἰ α οὗ 1ΠῈ 
μϑοῤήἠϊεί, ΜγΠο58. {ΠΘΟΙΥ οὗ ἃ θεία ἀῃ!ἃ δῃ ἀνθρωπίνη εἰδωλοποιική τηᾶγ, 1ξ 
νψν8 τιῖηκ δέ, θεὲ νἱενγθα 85 ἃ ἔιγίπο ἀδθνθὶορηηθηΐ οἵ ἴΠ6 δχργεβϑίοη ἴπ 
186 Δεῤκμόχιε. ὙΠΕῖα ἀγα 4150. οἰποῦ ἴγᾶοαβ ἴῃ {πΠ6 δοῤιμόϊε οἵ ἀοοίγΠῈ5 
Βιρροβεά ἴο δ Ἂβρεοίδ!!ν οπαγδοίογίβιϊς οὐ {πῈὶ 80-οα]] θα “ ἀϊδ] θουοδ] 
ἀϊδ!οριθϑ᾽ : 566 Αρρ. ἿἾἝΤ ἴο Βοοῖ ἡ. ΕἸΠΑΙ]]ν, τ᾿ 5μου] θ6 ποίΐβα {παὶ 
Ἡενογάθη 5 θχοίβίοη οἵ σκιάς ΔΓΕ. εἰδώλων 15. Ποΐ ΟἾΪΥ ᾿ΠΠΠ ΘΟΘΒΒΑΙῪ δα 
ψτοηρ, θεοδιι56 ἀποσκιαζομένας νου] {Π6ῃ θ6 πηοβὲ πδίμγα!ν τακθη ΜΠ 
σκιὰς τῶν ὄντων. 

ΧΙ: 

ΨΙΙ 588 Β. τόδε γοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐδεὶς ἡμῖν ἀμφισβητήσει λέγουσιν, 
ὡς αὐτοῦ γε ἑκάστου πέρι, ὃ ἔστιν ἕκαστον, ἄλλη τις ἐπιχειρεῖ μέθοδος 
ε “ Ν Ν ’ὔ 3 3 ε ἣν; 35, “ 

ὁδῷ περὶ παντὸς λαμβάνειν, ἀλλ᾽ αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι κτλ. 

ΤῊδ οὙαηΔΙΥ Ἔχρ]αηπαίίοη οἵ [Π15 Ῥαββᾶρβα ἴακεβ ὡς ΨΠΠ ἀμφισβη- 
τήσει Πα ποῖ ΜΙ λέγουσιν, ἱπΕΓρτει Πρ; ἀλλη 85. “οἴου Πδη ἀἸδ] οί ᾿ 
(ϑομηβίάον 1 “4447. Ὁ. 58, ΒΘ: ΠΡ αππη δηα 7. δηά (.). Βαΐ 1ξ 15 ΒΟΔΓΟΟΪΥ 
ῬΟΒΒΙΡ]6 ἴο βεραζαία ὡς ΠὍΠ λέγουσιν, ἀΠ ἃ ἴῸΓ [Π15 τοᾶβοη . [- Η γι πιδῃ 
(ν πο ππαοιβία 8 ἄλλη ἴῃ [ἢ6 58 Π1|6 ὙὙᾺΥ 85. Βοῃηθι 6) ου5. λέγουσιν 
οὐ. 

1 λέγουσιν 15 τεϊαἸη64, Δη4 οοππδοίθά, 45 1 πηπδὲ θ6, ΜΠ ὡς, ΕἸΓΠΕΥ 
ἄλλη ἀο65 ποῖ τηθδῃ " οἵ οὺ τῃδη αἰ] θοίϊο,᾿ ΟΥ̓ 656 γγχὲ πηιϑῖ τε «οὐκ: 
ἄλλη. ὙΠε Ἰαίίει. δἰζογπηαίίνα νὰ δάορίεα ὈΥ ϑίερῆδαηιβ, Αϑί, δηάᾶ 
ΒοΚίκοσ, ἡ ῃοϑ8 αΞΖαγαΐμδ εγίίρες διαῖθα ὈΥ Πρ] σαῖοη ἰΠαΐ οὐκ νγὰβ5 
δον τε ἴῃ Ῥαιβ ἃ. Ἀδορηΐ βαϊΐουβ ἤᾶνα στρ ἢ ΕΥ το]εοϊεά οὐκ 



ΦΡΕΑΕΡΧΘΟΘΙ ΤΟΣ ΞΟΟΚΟΥΖΙ, ΙΟΙ 

αἴζου ἴὲ νὰ [οιπα ἴο ἤανα ἢῸ Μ8 δυίποιιγ. Τύ 15. οἱθαῦ, {ῃεϑγβίοσβ, 
ὉΠ1655 ΜῈ τοϑοσέ ἴο πη] π5ι1Π4 016 οπηθηἤδίϊοη οὐ δχοϊβίοη, δὲ ἄλλη ἄοαβ 
ποῖ τηθδῃ “οἴμεΥ πδη αἰ] θοῖῖς,, ὙΤΠῈ ΟὨΪΥ ΟἴΠΕΥ ΡῬΟΒ51 016 Ἔχρ δ Π ΙΟἢ 5 
816 (1) οἵδε {π8ῃ 411 {πῸὶ ἃτίβ. βροκβὴ οὗ ἴῃ ἀλλ᾽ αἱ μὲν ἄλλαι-- 
αὐτῶν, (2) ἰπαΐ φσίνεη ἰπ {πΠ6 ποίεβ. Αραϊπϑὲ (1) 16 τῖρῃς θ6 υτρεὰ 
τ1παὲ ἄλλη ἄοεϑβ ποῖ βαϑι]! ἸΙοοΪς ἔουνγαγαά 1η ἃ βϑϑθηΐθβηςσα οὗ {Ππ|5 ΚΙπά, δηἋ 
(2) 15 ἴῃ ἜΚ εν ὙΑΥ͂ 5 ΠΡΙΕΓ Πα τηογα παίαγαὶ, ργον θα νγγε οὔῦβεσνθ {Ππᾶΐ 
1Ππ6 ϑἴγθϑβ [8115 οἡ αἱ δὲ λοιπαί ταῖμου πη οἡ αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι εἴο. 
(ς  ΉΠ6 411 [Π6 ΟἴΠοΥ ατίβ5----ἰπα σϑιηδϊ μετ᾽ εἴο.). 

ΟΣ: 

ΨΙΙ 588 σ. οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος μόνη ταύτῃ 
πορεύεται, τὰς ὑποθέσεις ἀναιροῦσα, ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν ἀρχήν, ἵνα βεβαιώ- 
σήητοι. 

ΤΠΘ μ85 ψιῇπουις Ἔχοθρίίοη Πᾶνα ἀναιροῦσα, Μ ΠΟΙ ἃ τηΔ]οΥ ἐγ οὗ 
βἀϊίοτς τεϊαίη. ἀνάγουσα ννἃ5 τεδ ὈΥ (ὑαηίει (ϑίο. 1ι Ρ. 157), ἀπά 15 
[οιιπα 45 ἃ φουγθοίίοη ἰῇ Οπ6 Μ5 οἵ ϑίοθαειβ (ε΄. τι 2. τ ὙΥ̓δοῃϑυθίῃ). 
Ι [ΟΥΠΘΙΪν ρῥτϊηϊεα ἀναφέρουσα, ψηϊοη ΟἸἀδηΡθεΥρ (ὧς 24. αγίε αὶ. 
Ῥ. 38.) Πδα αἰγτεαάν (45 1 βαᾶνε 5ἰποβ ἴοιιη4) τηθη ΟΠ θα ἃ5. ΡΟ55101]6, 
τπουρἢ Πα ΠΙΠ,561 ρτείεσγεα ἀνάγουσα. ΟἿ δῇ ΘΑΙΠΘΙΓ Οσοδβ]οη 1 οοη- 
Ἰεεϊατοα ἀνιοῦσα (ΟἿ. δεν. τν Ὁ. 357), [ΠμΙηΚίηρ οὗ ,ϑγηη. 2τι Β : οἵ. 4150 
ΑἸοῖη. ας. 5 δηα 7. ϑοῃπειάεγβ ἀναίρουσα 15 Δ ΕΧΟΘΒΒΙΝΕΙΥ ΤαΓῈ ΨΟΓΙᾺ, 
Δηα Πᾶ5 τηδῖ ΜῈ Ππ{|π ἔανουτ ΠΌΤ. ΟΥΕΟ5.; θαΐ ἀνάγουσα Πᾶ5. ὈΘ6Π 
ΔΡΡτονβά ΒΥ νδτίοιιβ νυυιθυβ, δι οηρ Οἴμειβ ΟἹ θηρετρ (].6.) ἀηα ἈΠΟΠατα5 
(Ο. ου. νττι Ρ. 194). 

ἘᾺΤΙΠΕΥ ᾿ηνεϑιραίίοη ᾿πΐο Ρ]αΐοβ “Πυροιμείοαὶ τπεῖποᾶ᾽ Πὰ5. ΠΟΥ 
σοην!ηοοα τὴς ἰμαΐ [ῃ6 τεδάϊηρ δηα ρμιιποίιδίϊοη οἵ Ῥδυῖ5 Α τϑργεβαηΐ 
ἴμ6 {γταῖἢ. ὅε6 Αρρ. ΠΠ1, νῆοῖα {ῃ6 βαθ]εοῖ 15 ἀἰβοιββεα δὲ Ἰθηρίῃ. 

ἼΤῊΘ ΘΧρΥ͂ βϑοη τὰς ὑποθέσεις ἀναιροῦσα τῆτονν5 ἃ ΠΊΠΟΠ- ΠΟΘ 
Πρης οα {πε τε] παΐπγα οὗ Π6 ργύοσθϑθ ἀθβου θεά ἤδτα δηα ἴῃ ΥἹ 511 8, 
ΨΙ 5224. [{ 15 ποῖ, ἃ5 ἢὰ5 Ὀβθῆ δϑϑεγίθα, ᾿ποοηϑβιβίθης ἢ τῃ6 46- 
βουρίίοη οἵ ΒΟΟΚ ΥἹ, ου δ] που}. νγα ἀ 8 ΠΟ ]158. οὐἵγ ὑποθέσεις ἀπ τηι5ῖ 
ἄο 50 1 νὰ αἴ δνεὺ ἴο τίϑβα ἀθονε {Π6π|, {πΠῈν αι ποῆὴβ [πε 1655 τῷ ὄντι 
ὑποθέσεις, οἷον ἐπιβάσεις τε καὶ ὅρμαί, “πους ΠΙΟἢ γα σαηηοΐ Ἔνθ 
τηᾶ Κα ἃ δίατί. Τὴθ ραίῃ οἵ Κηον]θᾶρε 15 δίγσενη ΜΠ [Π6 γθο 5. οὗ 
ΠΑΒΕΥ βϑη τα] Βα 105, ν Ὡ]ο ἤανα βΈυν αὶ 85 βίθρριηρ- [ΟΠ 65 ἴο βιπαθηῖβ 
ἴῃ [ῃ6 νεΙῪ «οἰ οἵ {Π6 1 ἀδῃλο το: δηα ἴῃ {Π15 56η56, 1 ἴῃ ΠῸ 
οἴου, 10 15 ἔτ {Πδὲ “ ΕἼΤΟΥ ἴῃ τΠ6 τοιυπα οἵ {πὴ6 511] (δ Ποτς ται." 

10 15 ῬΘΙΠαΡ5 ΠΘΟΘϑϑαΥΥ ὈΓΘΗν ἴο δαἀνεσξ ἴο 50ΠΊ6 ΘΊΓΟΠΘΟΙ5. ᾿Πΐου- 
Ῥτείαϊτίοηβ οὐ {π6 διυιῃογίαϊςινα ἰαχί. ϑιθιηπατε (2 Ἴμζοίζεγρ Ὁ. 603) 
ἘΓΔΉ5]αἴε5. “16 Ψογαιββϑείζιιηρθη δα Προ, τἀπὶ ἦα5. ῬΙΠΟΙΡ Ζὰ ρο- 
γ] ΠΏ, ἰαἰκίηρ ἐπί νυ] ἀναιροῦσα : Ὀπΐ ἐπί σαηποῖ 6 βεραγαϊβα [πῸΠῚ 
πορεύεται, ἃ 5110} ἃ 56η86 οὗ ἐπί ἴῃ (Π15 σΟΠΠΘΧΙΟ 15 Παύβἢ ἀπά 
πηηδΐαγα], ϑ 14] δι! ηλ5 αἰζθηλρὲ ἴο 5ῃδνν {πα ἀναιροῦσα ἐπί σὰ ΠΊΘΔἢ 
“τἀ ΚΙηρ ΠΡ ἴο᾽ 15 ΠΠΒΙΙΟΟΘ5511), ΟΥ 411 {Π6 ργα}}6 15 νυ ο ἢ Πα αιιοΐθ5. ἀγα 
(8565 οἵ ἀναφέρειν ἐπίίΞ. ΕἸΠΑΙΠν Τοννεῖς ἀπ (απηρὈ6}} τοιηατκ “ΤῊΘ 
ΠΥΡΟΙΠ 6565 τα ἀοη8 ἀὐναὺ ὙΠ ; [Παΐ 15, ΏΘ ἢ 566 ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ τοίη ἴο 



192 4ΡΡΕΝΖΟΣΘ ΤῸ ΒΟΟΙ͂ ΥΠ. 

ἴῃε φορὰ {πεν σεᾶϑε ἴο Ὀ6 ὑποθέσεις" : Ὀὰυϊ ἀναιρεῖν σΔηποῖ 6 ἴῃπ5 
Ρατεᾷ ἄονῃ, δπᾶ βῃου]ὰ θὲ ἴακεπ ἴῃ 115 1}}] ἔοτοβ ἃ5 δχρ]αϊηβα ἴῃ τς 
ποΐβ. ᾿ 

ΝΕ: 

ΨΙΙ 588Ε. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη [ἀλλ᾽ ὃ ἂν μόνον δηλοῖ πρὸς τὴν ἕξιν 
ἐς 

σαφηνείᾳ λέγει ἐν ψυχῇ]. ᾿Αρέσκει οὖν κτλ. 

ΤὴῈ ποτᾶβ τ Π]η Ὀγδοκεῖβ τὰ ργπίβα 85 ἴμεν ΔΡΡΘΆΓ 1Η ΤΆ ὙΠ 
Α5τεε5, Ἔχοερὶ ἴμαΐ τ μᾶ5 ἄλλο (οοττεοῖεα ἴο ἀλλ᾽ δ) Δηα ἔξιν (ε:). Ιῃ Φ 
ἀπά ΕἸοΓ. υ νὰ Βπα ἀλλ᾽ ὃ ἂν μόνον δηλοῖ πρὸς τὴν λέξιν σαφηνεία (1.6. 
σαφηνείᾳ) ὃ λέγοι ἐν ψυχῇ, πᾶ ἰῃϊ5 τεδαϊπρ 15 δἀορίε ἃ Ὀγ ΒεΚΚετυ. 
ἼΠΕΓΙΕ 15 4150 50Π18 5]|σὴξ φυϊμοσΥ (1Π αἀϑαϊτίοι τὸ Π᾿) ἔου ἄλλο ᾿πβίθδά 
οὗ ἀλλ᾽ ὅ, ἔογ σαφηνείαν ᾿Ἰπϑίεδα οὗ σαφηνείᾳ, ἀπ ἔοτ λέγειν ᾿πϑίεδα οὗ 
λέγει. 
ἡβετὴ Δα (ΑΠΊΡΌ 61} το πηαῖη ἐβι.Π 1] ἴῃ {ΠεῚγ δ] θρίδησε ἴο Α, Ἔχοθρίὶ 

{παῖ ψ ἢ φ πεν Ἰηβετὶ ὅ θείοτε λέγει. “ὍἼὴε νψοσγάβ ἴῃ {πΠῸ ἰθχὶ," {ΠῈῪ 
ΤΕΠΊΔΤΚ, “Δ1ΕῈ ΨΕΙΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΙΥ σΕΠυΪη8 ΔΠα πη 6 τεπαετεα- να ΟἿ]γΚ 
τεαῦϊγα ̓  ([Πε νεΓῸ 15 ραϊμεγεα ἔτοπι οὐ περὶ ὀνόματος ἀμφισβήτησις) “Δῃ 
ΕΧΡΓΕΒΞΊΟΠ ΜΠΙΟὮ τηδὺ ᾿ηαϊσαῖα τοϊζὰ ἃ εἰξαγηεες 2702 07 Ἴογφα ἐο ἐδ τμδρέαϊ 
πάτο, ταὶ οὗὁἨ ὙΠΙΟῊ 1 ΒρΘ δ ΚΒ ἂς δας ζίϑιο τὰ ἴῃ 6 τη]. ἘῸΓ ἘΧΘΠΊρΙ6, 
διάνοια πηᾶν ποῖ Ὀ8 ἃ ΥΕΙΥ Οἰεαῦ ΟΥ ἀεῆπιῖα Ἔχρτεββίοῃ, Ὀὰΐ {Π6 ϑβίαίθ οὗ 
ΤΠ τ ΠΙΓῆ 1 ΕΧΡΥΓΈβ5Ὲ5 15. 4150 ἴδε ἔτοπὶ οἰθαγ. Βυΐ {πῈγ ἀο ποῖ 
Ἐχρ δίῃ μον ἴπῈ οσὰβ ΏΙΟἢ 1 Πᾶνα [[4]1οἰβεα τορτεβοπὲ τῃ6 ατεεκ, 
πα ἕδη Μ11 ἢἥπα {πϑπηβεῖνεβ Δ016 ἴο δοοδρί {Π6 ἰγαηβιατοη τ Βιοἢ Πα νῪ 
οἔευ. 

ΤἼδ τεδάϊησ οὗ φ' 15. σϑυε ἤν χατηϊηθα Ὀν ϑομηδι θυ, πῆηο 051} 
ΠΠΑγδοΐθγιβεβ ἃ ἴῃ ἰμθ56 ψογβ ““βεηΐθηΐα ΤΏΙ ἴάτὰ ἀθϑοπα νυἹάδίῃγ, 
αἴ ΘΔ 1 ΥἹΧ ᾿ΠἰΕΓροΪδίοσὶ τη θα] οσῖ, ΠΕΘΙΙΠῚ ῬΊδῖουὶ {ΙΕ α δυιάθδτη. ὃ 

ΤΠΗῈ οδιθῇ ΕΠΠ ΕΠ ἀδΙΊΟῚ5 τὸς ω) ἀλλ᾽ ὃ ἂν μόνον δηλοῖ πρὸς τὴν 
ἐξέτασιν σαφηνείᾳ -«-ὃ- λέγεις ἐν ψυχῇ ΟὟ τ (2) ἀλλ᾽ ὃ ὃ ἂν 
μόνον δηλοῖ πρὸς τὴν ἔξω σαφήνειαν «ἃ: λέγει ἐν ψυχῇ -«ἀρκέσει :» 
(Ηετηδπη, δπᾶ Βδάμαπι, Ἔχοερὲ ἐπαΐ [πε ἰδίζεσ τυυιῖεβ ἔχει ἔογ λέγει, 
Δηα Ὀερὶηβ πε πεχί βεηΐεηοθ ὙΠ ᾿Αρκέσει), (3) ἀλλ᾽ ὃ ἂν ὄνομα δηλοῖ 
πρὸς τὴν λέξεως σαφήνειαν « ὃ: λέγει (οΥ ἂν λέγοι) ἐν ψυχῇ -«- ἀρκέσει :- 
(ϑιειημαγι), (4) ἄλλο ἂν ὄνομα δηλοῖ πρὸς τὴν ἕξιν σαφηνείᾳ, -« ἄλλο :- 
λέγοι ἂν ψυχή (ἈΊοπτετ ἴῃ “ρεᾷ. 76. τ861], Ῥ. 146), (5) ἀλλ᾽ ὃ---ἕξιν 
σαφηνείᾳ, λέγ, εἰ ἐν ψυχῇ (δαν!ξ, Βαΐτετ), (6) ἀλλ᾽ ὃ ἂν μόνον δηλοῖ τὴν 
ἕξιν «π πῶς ἔχει: σαφηνείας -ἂ» ΣῈ ἐν ψυχῆ (Βγνατετ), (7) ἀλλ᾽ ὃ 
ἂν μόνον δηλοῖ πῶς αὐτὴν ἔχειν σαφηνείας λέγεις ἐν ψυχῇ « ἀρκέσει;». 
᾿Αρκέσει (οΥ ἀρέσκει) γοῦν κτλ. (ἈἸΟΠΑΓΙα5), (8) ἀλλ᾽ ὃ ἂν μόνον δηλοῖ πως 
τὴν ἕξιν σαφηνείᾳ λέγειν ἐν ψυχῇ « ἀρκέσει; Ναί. » ̓ Αρκέσει κτλ. (Βαυγπεί). 

ΘΟΙΊ6 οὗ ἴΠ656 σοῃ)θοΐαγεβ ἃΓῈ ᾿ΠΡΘΠΙΟΙ5 ΔΠ4α ΞΟΠ] Ατν, Ὀὰξ ποπα οὗ 
ΤΠΘΙΏ, ΠΟΙ Δ᾽Υ ΟἴΠΕΙ ΜΏΙΟΗ 1 οδπ ἄεκνῖβε, 15 δἰτορείμαυ βαιςβίαοίοσυ ἴῃ 
Ροϊπὶ οὗ 56Πη568, ΟΥ αΙΡΙΟΙ Αἰ Δ} ΡΥ 4018. (ΤΠ Ιαϑὲ στελασκ ἀοαβ ποΐ 
ΔΡΡΙν ἴο Μδαν!ρ5 σοτιτγθοίίοη, ΨΠΙΟΉ 15 ΘΑΘΥ ΘΠΟΌΡΉ, Ὀὰξ κακὸν κακῷ 
ἰᾶται ἀπ ἄοεβ ποῖ αἴϊειηρίὶ ἴο οὔτε πρὸς τὴν ἕξιν σαφηνείᾳ αἱ 4]].) 
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Τῆδ ἱπάδρεπαδηϊΐ στεᾶβοηβ ἔοσ Ποϊάϊηρ [Π6 οἰαιβα ἴο ὈῈ Ιηϊεσροϊαϊεαά 
416 :-(1) 1ἴ 15 δοβεῃηΐ ἴῃ Ξ, ῃΟἢ {Π6 ΑἸαΪπα βαἀϊτίοη ἀπ ϑἴθρῃδηαβ ἃ5 
πδι4] ἕο] ]ον : (2) ““ἴπ Ῥ]δίομ!β ἀἸα]ορὶβ ααππὶ ΠαρδίΟηΙ Δ55ΘΠ5115 ΡΕΓ 
ἐοττη απ οὐ γὰρ οὖν ργδΔΕθαίαγΓ, Πυβαπα πὶ 455 θη [6 η5 ΠΟ] Π8 πὶ Δα], 
αΠυοα 6χ σοπίγαυϊο ρείαπη παραὶ ἀἰθβουιρί με πὶ σοπίϊπεαΐ 6486 ΡΕΥ 
Αἰ ΓΔ ΟΠ 6 ΠῚ ΟΠ} Ρατίϊου]α ἀλλά ἀεῆηϊαΐ" (ΘΟ πειάευ). ΤᾺ{1|6 ννεῖρης 
περ Ρὲ δἰίδομεα ἴο πε ἢγϑβί δυριιπηθηΐ, ᾿ῃ νιον οὗ {Π6 φἜΈΠΕΓΑΙ σΠδγδοῖευ 
οἵ ἘΞ, πὲ τῇ (45 1 ὈεΙανε ἴῃ Ορροβιίίοη ἴο ϑοῆδηΖ Φ)αίοεοά. εἴς. Ρ. 8:1) 
Ξ 15 5οῃγθεπ165 ᾿πάδρεπάεπηΐ οἵ Α, 1 15 ῬΌββῖθ]Ὲ ἐπουρῇ τπδὲ {ΠεῈ νογαβ 
ΜΕ͵Ε ΟΥ̓ εα ἴῃ ἴΠ6 ΜΒ (ΟΥ Μ55) ἴοπὶ  ῃοἢ Ξ νγὰβ σορίθα 1ῃ 115 
Ῥᾶββϑαρθ. ὍὉΠὲε βεοοπά ἼἽοῃβιἀδγαίίοῃ, ὑνῃϊοἢ ΘΟΠΠΕΙ δ ἘϑίδὈ 565 Ὁ ἃ 
γαϑβί ΠΕΠΊΒΕΥΙ οὗ 1ηβίδηςσεϑβ, 15 Ἔχίγε εν ὑνειρ ΐγ. 

Α5 τεραγάβ {ΠεῸ οὐρίη οὗ {π6 βῖοββ Θοῃπειάευ οὔβεγνεβ (44417. Ὁ. 59) 
“ἐ Πβίθυ ΠῚ ΓΙ ΠνΔΠῚ [ΟΥ̓Δ ΠΏ δἴ ΟΥΡΊ 6 ΠῚ ο] οββαπηαίϊβ ᾿ηνεβιβαΐαγοβ 
σομἕα 1556 ᾿ὰνϑὈϊ: Ρ]αίο5 νεῦρα Ζῴρ. 1 Ρ. 6334: περὶ τῶν τῆς ἄλλης 
ἀρετῆς εἴτε μερῶν εἴτε ἅττ᾽ αὐτὰ καλεῖν χρεών ἐστι, δηλοῦντα μόνον ἃ λέγει, 
εἴ ἤδϑθς (δίεηὶ Εἰσαγωγῆς διαλεκτικῆς Ρ. 12: οὐδὲν γὰρ πρὸς τὸ παρὸν 
διαφέρει συμπεπλεγμένην λέγειν ἀποφατικὴν ἢ συμπλοκὴν ἀποφατικήν, 
ἔχοντός γέ σου σκοπὸν ἐν ἁπάσῃ λέξει τὸ δηλῶσαι τοῖς πέλας, ὅ τι περ ἂν 
αὐτὸς ἐννοῇς." ΟἿ αδο Ζ εαεί. τ77 Ὁ, Ἐ, ϑδοῤἧ. 218 Β, 7122. “7αἱ. 296 Ὁ. 
ΤΠΗΘ βεηΐθησε 15 δνιάθηῖ]ν 8η αἰζδιηρί ἴο βὰν παῖ να 5Βῃουϊα Ὀ6 σοπίεπηξ 
1 τὴς ψοτάβ γα 158 Ἔχρίεϑβ ΟἿΓ τ]θϑη]ηρ ΟἸθαυγ. [Ι͂ἢ λέγει (απα 511} 
ΤΏΙ λέγεις) ἐν ψυχῇ νγε πᾶν ἀείδβοϊ δΔῃ δ] ]} βίη ἴο {πῈ6 Ρ]ἴοηϊς ἵπεοῦν οὗ 
τπουρμς δ5 πε σοηνθυβδίιοη οὗ {πΠῈ 508] (566. ΟἹ 1Π| 400 Ὁ) 8Π4 ρΡετπαρ5 
αἶδο ἴο {πε λόγος ἐνδιάθετος οὗ [πΠ6 ϑίοϊοΒ. ΟΠ {Π15 δοοοιηῖ, δηα 4150 
Ῥεοδιβα οὗ ἕξιν, 1 δὴ ἱπο!ηδα ἴο δἰ θυΐε ἴΠ6 Ἰητθγρ οί! ἴο 5018 
Δάμπεγεπί οἵ {πε ϑίοϊς βοῇ], οἵ ψῃ]οἢ, ἴῃ ροϊηΐ οὗ βίγ]θ, 1 15 ποῖ τῃ- 
ψγοσίῆγυ. 

ἘΥΤΙ. 

ΝΠ 584 ν. ᾿Αλλὰ μὴν τούς γε σαυτοῦ παῖδας. οὗς τῷ λόγῳ τρέφεις τε 
καὶ παιδεύεις, εἴ ποτε ἔργῳ τρέφοις, οὐκ ἂν ἐάσαις, ὡς ἐγώμαι, ἀλόγους ὄντας 
ὥσπερ γραμμάς, ἄρχοντας ἐν τῇ πόλει κυρίους τῶν μεγίστων εἶναι. 

ΒΟΒΠΘΙΕΥ γὰ5 ἴΠη6 ἢγϑέ ἴο ἀἸβοονεῦ ἴῃ [Π15 ραββαθθ ἃ ΡΠ ηρ ΓΘίθευθ πο 
ἴο πηι πηδίϊ αὶ ἄλογοι γραμμαί, ἃ5Ξ ἀεῆηεα ὈγΥ Ἐπο!ὰ χ “Ζεῦ. 5---ττι. 
ΤῊ 54Π16 ἜἘχρ ηδίϊοῃ, αἰ Ποὰρ 1 ἀἸα ποῖ σοτη πη Πα 1[56]1Ὁ ἕο Θ.4]]} 8110}, 
15. ΔΡΡΑΥΘ ΠΥ δορορίθα ὈΥ [μ6 Οχίογα βεαϊΐοσβ, γγῆο δρίϊν αυοῖα Ζαεαεί. 
146 Α προθυμούμενος ἡμᾶς ποιῆσαι διαλέγεσθαι καὶ φίλους τε καὶ προση- 
γόρους ἀλλήλοις γίγνεσθαι. Τὶ ἰ5 ἴο ΤΠεδοάοσιβ {Π6 τηδι πο πηδτοδπ {Παΐ 
656. νγογὰβ ἃγα 5ΒΡΌΚθῃ, ἀηα (ΠΡ 6}} 15, 1 Ὀε]ϊανε, τρ᾿ὶ Ιῃ τ] Π ΚΙ; 
1Ππαῖ ,προσηγόρους ἰ5 αυδϑὶ- -Τηδ᾽ ΠΟ ΠΑ ΙΟΔ]: οὗ, ΠῚ 546 Β πάντα προσήγορα 
καὶ ῥητὰ πρὸς ἄλληλα ἀπέφηναν. 

ΤΕ ΡΒ Ὀδτῖοι, 1 τὨϊηΚ, ἀηΠα ΠΊΟΓΕ “Ροϊπῖρᾷ ἴο φοηπροῖ ἀλόγους αἴτεαοῖν 
ΜΠ γραμμάς (οἴ, ξτο α τὰς τῆς γενέσεως ξυγγενεῖς ὥσπερ μολυβδίδας ν]1ἢ 
ποῖβ δα Ἰος.), [ῃδη ἴο ἱγαηβαΐθ “ἸΠοαΡΌΪε οὗ γβάβοη, {6 Ἰτγαϊτοηδὶ ᾿ἰπ 65" 
(ἢ ΒΟ ποιάεγ πᾶ 7. αηὰ (.)Ν. [Ιῃ οτάθσ ἴο δχίτγαςϊ [ἢ 15 ΤΟ Δ ΠΙ ΠΡ; [τοτὴ 
τὴς ατϑακ, γα πλυβδὲ ἀπαογβίαπα γραμμάς 85 -- ἀλόγους γραμμάς, ΜΏΙΟΉ ἰ5 
οι .1655 ΡΟβΒΊΌ]6, Βαϊ 1655 παΐυσαὶ πῃ [η6 νίθν βρίνθη ἴῃ ἴῃ 6 ποῖδϑ. 

ἈὉ ῬῚ Υἰ: 13 
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7. αῃά Ο᾽ 5 {πδῃβιδείοη αἶθο βρῖνεβ ἴο ὥσπερ γραμμάς ἃ. ασοΙῇίαϊη Οἴΐο56 
ΔΡΡΘδΊδηςΘ, 85 1 ΡΙαῖο παᾶ «6 ] 1 Ὀθγαῖθὶν ροηβ οἷξοῦ ἢ]5 νὰν ἴο ἄγαρ ἰπ 
8. τηδί πο δίϊοαὶ 4] θη. ΟἿ [Π18 δοσοιηΐ γα ΠΊΔΥ ΜΟΠΩ ΕΓ {Παὶ ΠΟῊΕ 
οΥ [γε Τλατο ἢ ΟΥ̓ ΙΟ5. 85 ΔΙΓΠογίο ρτοροϑβεά, 50 ἔδυ 51 Κπονν, ἴο Ἔχοῖβδα 
ὥσπερ γραμμάς. 

ΤΠΕΓα 5. ΠῚῚ|6 το θῈ ϑδα ἴῃ ἕδνοιτ οὗὁἩ [ῃ6 ποη-Πδ  πουηδίϊοδὶ [ητου- 
ΡΓοίδίςοηβ, (πο ρἢ Ρεγπδρ5 [ἢ [Ο]]οννὴρ σοπίδ!η δΔῃ εἰθπιεπί οὐ {τπ1} : 
ἐς πηνογ Πρ ψι6 ΕἸΡΌτθη ἢ (ΘΟ ] δἰ θυτηδο ει), ““ἀῃνογηὔη Υ7]6 ἰοα(6 
ΒΊΠΟΠ 6" (ΡτγΑΠ1]), “Πηθ8 6 ΡΘΠΘΟΙΠΟ Ργαδίογπιαΐαθ " (5.408 11Π}). γραμμάς 
ᾶ5, 1 {Π|η]κ, ἃ Ποη- δ Πα δίς 8] 85. ννῈ}} 85 πλαι ποιηδίϊοα] τηθδηϊηρ [ἢ 
1815 ΡΪαςα, δηὰ [Π6 [ΟΓΙΠΕΓ 15 [Δ1Π}Ὺ ἜΧΡΥ σβαα ὈΥ Ῥσδηι}} 5 “τοάΐα ϑέγο ἢ 6. 
Αι {πουρῃς οὗ “ΠΠἴογαθ 5. βου! ρι]οη 65,7 ταΠΊ ΘΠ θΘτηρ {π6 ψν ]]-Κηονῃ 
Ῥᾶββασε δθοιξ ἀπτη ὈΟΟΚΘ ἴῃ “λαφαγ. 275 {{.; θὰ γραμμάς σαῃποῖ Ὀ6 
τητπ|5 Ιηἰεγργείεα, ΟἾμεῖ5 ἤᾶνα ἱἐποιρῃξ οὗ ῥ᾽οΐπτθθ, 85. [ῸΓ ἘΧΘΠΊΡΙ6 
ΒΕΔ ααπη, 0 Ταίειβ το ΡΙαί, Ζγεμγρ. το. 3 ὥσπερ γραφὴν ἄψυχον καὶ 
ἀκίνητον, Δα 15 1ΠΟ0]]Π64 ἴο τεδα γραφάς ἰηδοΔ4 οἵ γραμμάς. ΤΠ σοτ- 
τεοίοη γεγραμμένους 15. Βισραβίθα Ὀγ ϑιείηματγι (2: 2η οἰ ξργιο Ὁ. 694) δά 
γράμμα οΥ γράμματ᾽ (]ἢ ΤΕ ΓΈ ΠΟΘ ἴο Υ 472 Ὁ) ὈγῪ ΑΡϑὶξ (δεῖ. 76. τ893 
Ῥ. 556). ἼΤΠε δοσδηίγο ρΙΟροβαὶ ὡς Φρύγας Μίδας ἄρχοντας 15 απὸ ἴο 
ΟΟΓΠΔΓΙΙ5, νη 0 ΤΟΙ ΔΓΚ5. “σΟΠΙΘοίιγα εϑὲ ποβίγα, αι [8}}} ῬΟβϑ 1}: 564 
1Ο]ΕΓΑΓΙ Ροϊθηι ἄοποο τϑοῖοΥ οοσατγεῖ ἢ (2 ίορ. Ὁ. τοῦ). ϑ.4]ΠὈ 8 Π}᾽5 
σοπ͵]εοίμτα 15 πθαΐ δηα εἱερδηΐ, θεὶς {πΠ6 τεχὶ 15 1 14 0]γ δοιιηά. 
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Ι. Ἐῆἶεν: ταῦτα μὲν δὴ ὡμολόγηται, ὦ λαύκων, τῇ μελλούσῃ 

548 Α- 545. «δρεγαίΐίθε γ0τὺ γε17715 
ἔο ἐλ οίγιέ αὐ τυλίελ ἐλ αὐφγόπδῖον οσεῖε- 
2»γἼης Βοοῖς Γ--- 17 ὀέφαπ. 1267 αγ76, 5 
τὺ οὐτογοεαϊ, 7017 ἰεαεἶζγι᾽ σα) 12 7165 ογ δίαἑες 
αι ἐγ ϊοϊαάμαΐς, 171. αααἰϊέέογε ἐο ἐλ 26γ7εεΐ 
2οϊέν αγιαἱ 2ε772εξ γεαγε. 7771. Ο76107. 7 1671 
Ζάεγ αγὸ (τ) 1 Ἰνιαγεῖγ, ογ' ἐλε Ογείαν αγιαῖ 
“Ζαευγιήαν: δέαΐες, (2) Οἰζραγεῖν, (3) 2 όηιο- 
εγαςν, (4) Τγγατιγιγ. ΑΔ οὐλδγ ἀϊπμας οἵ 
εογε)ιογιτυδαίέλς, σεεΐ ας αγηιαςίΐος δές., ἐδ 
σογηιστυλεγδ είτυοογε ἐΐέσέ φγάέριαγγ αγια 
εογιδῥίσοις ϑαγίείϊθσ. Ζμεγέλογηιογδ, 272- 
αϑηιμεῖ ας ἐλε ς2εεῖβε ελαγαείεγ' οΥὙ δέαίες 
ἦς αἰοέογηεγοιῖ ὧν ἐλαέ οΥ ἐηπταϊοϊαάπαίς, ἐλ678 
τοῦ! δὲ υε Πεααἴ715 ἐγῥές 97 ἐγαϊοϊώμαϊ 
εἰαγαείογ, δ᾽» οαϊφαῖ γεν εείζοσίν 172 (1) ἐλδ 
αγἰείρεγαζίε, (2) 1.4 ἐϊγεαγελέεαϊ, (3) ἐλὸ 
οἰϊραγελίεαϊ, (4) .ε αοημοεγαΐζεαί, (5) ἐλ 
ἐγγατιχιίεαί ἡιαγι. 716 γε ὁ ἐλέσθ τῦδ 
λαυε αἰγεαεν αἰδεογιὀεα; ὀτεέ τὸδ "115 γ6- 
οἦσιυ ἐΐε οἱλεγς αἰδο, 1721. ογαθγ ἐλαΐ, ὁγ 
εοἸγασίϊγρ ἐλσ ὁεεέ αγιαῖ τυογοί, τῦῦ ἡαν 
αῤῥγελογιαί ἐΐε γεϊαζίονε ὀοίτυεογε τεγιαἰϊἐεέφαὶ 
7ιδίεε αὐταὶ τερτἰ λεία ἐγι)ιδέϊεθ ἐ7ὲ γϑ5ῥεοέ 
οΓ ἐλε λαῤῥί,εςς ατιαἰ γεῖδε7} οὐ ἐλεῖγ 205- 
565507γ5. “15 ὁεύογε, τῦς τὴ ὀχαριῖμς {δὲ 
εο»ι»εογτυεαίλλς ,γοΐ, ἀγα αὐεγτυαγας ἐλ 
τγιαϊυϊαμαίς. 

545 ΑΒ, Τῆς ἀεϑουϊρίίοη οὗ {π6 ρῃϊ- 
ἸΟΒοΡΠΟΥ απᾶ {ῃ6 ρῬῃ]]οϑορῃϊο ΟΥ̓ ἴ5. αἱ 
Ἰαϑί σοπιρὶεθία, απ {Π6 δυρυτηθηΐ ταί ανηβ 
ἴο {Π6 ρΡοϊπΐ δ ννῃῖοῃ [Π6 “αἰρταββίοη 
Ῥερσαη, νἷζΖ. Κὶ 4404: 566 ποίβ δά |οοὺ. 
ΡῬΙαῖο ἢαθ5 δἰγεδαν οαἱὰ γὑϑρεαϊθαϊν, δηᾶ 
ΤοΠλϊ ης τ5 γαῖ αἀσαΐη ἰῃ 5444, {παΐ {Π6 
αἰτὴ οἵ οὐγ ψῃο]6 ἱπναϑισαίίοη νυν ἴο 
ἄδοϊάς εἰ ὁ ἄριστος εὐδαιμονέστατος καὶ ὁ 
κάκιστος ἀθλιώτατος, ἢ ἄλλως ἔχοι (οἴ. 11 
3068 Ε, 360 Α γι72.)}.. ΜΈ 1Π6 σΠματαοίου οὗ 
της Ῥογίθοις τηδῃ νγῈ δύ ποὺνν [υ ]Π1αγν, Ὀὰϊ 
γγῈ Πᾶνα 511] ἴο ἀἰβοονοῦ δἀηα ἀθβοῦῖθα τὸν 
κάκιστον, ἴῃ ογάδγ {παΐ ννα πᾶν ἰηϑίϊας6 
ΟἿ σΟΙΠΡΑ ΒΟ ἀπ ΡΙΌΠΟΙΠΟΘ. ΟἿ νοΥ- 
αἰοῖ. Τηϊβ ἰ5 {Π6 ἴαϑὶς ἴο ψῃϊοῇ Ρ]αΐο 
Δάάγοβϑοβ Πἰμηβ6] ἴῃ ΠῚ ἀπα ΙΧ (ἀοννη 

ἴο 576 Β)β. ὙΠΕ πιϑίποα πῃ] ἢ Πα [Ό]Π]ονν5 
Γ65Θ ΠῚ ]65 {Ππαΐξ δἀορίεα ἴῃ 11 3608 ἢ-.---ῖν. 
Ιη {πε ἢγβί ρΙασθ, 6 τϑίαϊ η5 [ἢγουρσποῦέ 
{Π6 ἔὈΥΠΊΘῚ Δ ΠΑΙΟΡΎ Ὀεΐννεεη (Π6 ὅοῖὶ απ 
{Πς ΟἸέγ, ἀπά ἢϊβ δσοοιπί οὗ {πε ᾿πηρεγίεος 
ΤΏΔΠ 15 1 ΘΥΘΙΥΥ 1πϑίαποθ ργεοθ θα ὈΥ δὴ 
δοσοπηΐ οὔ ἢδ ᾿πηρογίεος ϑίαϊθ, Θεοομα νυ, 
Ιηϑἰθδα οἵ σοϊηρ βίγαιϊρῃηξ ἴο {Π6 τηαυῖς δηά 
οἰνίησ τπ5 ἃ βίῃησίὶβ τεαάυ- πα 8 βἰςείο ἢ οὗ 
τοία] ἀπ σοῃλρ!είε ἀερτανιυ, Ρ]αΐο ἄγαννθ 
8 εἰαθογαία δπα ηπ451- βίου! ρἱοίατα 
οὗ [η6 στδάπαὶ ἀδβοεπί οὗ {Π6 ρεσγίθοϊ ϑίαία 
δΔηα {Π6 ρεγίεος Μδηὴ {πγοιρῇ βιισσθββϑῖνα 
ῬΠδ565 οἱ ενεύ-σγτονίηρ ἀεσεπδγδίίοη ἄοννῃ 
ἴο {π6 Ἰοννεβδὲ ἀβρίῃ οἵ ν]οκαάπθβϑα αηά 
ΟΥἢ16. [|ἢ {Π6 βϑιὴθ ννᾶῦ, 85 ΝΝ Εἰ{Π6 5010 

Οὔβεύνεβ (2 οί, αγιαἱ Δ νι. 11 Ρ. 205)» ““ἴῃ 
ἀοβοθῖηρσ ἃ Ρεγίθβοϊ βίαϊθ, Οὐ οεσίαϊη βίβρϑ 
ἴῃ {Π6 ῥγοςβββ οὗ ουγηϊησ ἃ ρεγίεοί βίαΐβ, 
Π6 βομῃηδίϊηγηθβ ὑυγοίβ δ" 5 1 οπβ ξίερ οὗ 
{παὶξ ῥγοσθθβ ϑιισοθβεβα ὅποίθευ ἰπ ἃ 
Πϊβίοτισαὶ οτάθυ." 9866 ΟἹ ΙΙ 360 Β, 372 Ὁ, 
273 Ὁ εἴ 4]. Ὅῇδ αιδβίϊοη μα5 οἴζει Ὀθθη 
αἰδοιββθα νυν ποίμονῦ {πὸ βεαιθησθ οἵ ΡΟ] 165 
ἴῃ ΨΠῚΙ ἀπά ΙΧ νγὰβ ἱπίε πα θα ἴο 6 γθα]}}ν 
ΒΙβίου 4] ΟΥ̓ ποῖ: 5668 ἴου βχαῃρὶβ ΖΕ] ]εσὁ 
Π ΡΡ. 923-925, ΗΘηΪκῈῚ «δόμα δ) 2147 
σεελ. «. Ογ. Δέλγε ὦ. δίααέ Ρ. 56 δπᾶ 
Κυομη 2. «52. ΡΡ. 2οᾳ ἢ. Αὐἱβίοί!ς ββθῃ5 
ἴο ἢανε πηάδογβίοοα Ρ]αΐο᾽5 δοσοιιηΐ ἃ5 δἢ 
αἰζοιηρὲ ἴο ἀθβοῦῖρα ἴΠ6 δοίιαὶ [δοίβ οἵ 
ατθοὶς Πιβίουυ, δηα βαν Ύ ΘΙ ν οὐ Ὁ 1Ζ65. 1ἴ 
[ποτὰ ἢἰδ5 διαὶ βίαηάροϊηΐς ἴῃ 201. ΕἸ 12. 
1310 1---Ὁ 27; θαΐ Ρ]αΐο ΠΙπη561 ἡλιβί οὗ 
σουγβα ἤανα ΠΟΥ 85 ὙΧ06}} ἃ5. Αὐϊβίοιϊα 
(αἱ [Π6 Ὠϊβίουϊοαὶ ἀενοὶοριηθπί οἵ ατεεὶς 
σοηϑεϊαἰοηϑ5 αἰ ποῖ ὈΥ ΔΠΥ ΠΊΘΔΠ5 αἰ νν αν 5 
σΟΥΥΘΒΡΟΠ νυ] 5 Βομθιηθ. 5.686 ΝΥ ΒΙΡ]Ὲν 
Οὐ Οὐ. ῬΡΡ. ὅτ2-ὃ8 απᾶ Οτεθηϊάρα 
Οἱ Οὐηε. Αἴΐσί. ΡΡ. 12-τ-25. ὙΠ6 ίδοὶ 
ἰ5 (ῃαι Ατἰβίοιθ αἰτόροι Ποὺ ἸσπΟΥΘ5. {Π6 
γ6 4] οὐ͵θοῖ οἵ Ρ]αΐο, νυν ῃϊο ἢ 15, ἃ5. γγ 
Πανθ βθθῃ, ἴο αὐίνα αἱ ῃ6 ννοῖϑί ϑίαϊβ 
ἀηα {Π6 ψοῦβέ πᾶ, δηα ἰγθαῖβ ἢ ἃ5 
1 Βα μαὰά ππάργίαϊκθη ἰοὺ θχῃϊοὶς ἃ {]1᾿ 

13---2 
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οὐδὲν οὐδένα αόμεθα δεῖν κεκτῆσθαι ὧν νῦν οἱ ἄλλοι, ὥσπερ δὲ 
Ο ἀθλητάς τὰ πολέμου καὶ φύλακας, μισθὸν τῆς φυλακῆς ' δεγο- 
μένους εἰς ἐνιαυτὸν τὴν εἰς ταῦτα τροφὴν παρὰ τῶν ἄλλων, αὑτῶν 
τὲ δεῖν καὶ τῆς ἄλλης πόλεως ἐπιμελεῖσθαι. ᾿Ορθῶς, ἔφην, λέγεις, 
ἀλλά γ' ἐπειδὴ τοῦτ᾽ ἀπετελέσαμεν, ἀναμνησθῶμεν πόθεν δεῦρο 
ἐξετραπόμεί)α, ἵνα τάλι»ν τὴν αὐτὴν ἴωμεν, Οὐ χαλεπόν, ἔφη. 
σχεδὸν γάρ, καθάητερ νῦν, ὡς διεληλυθὼς περὶ τῆς πόλεως τοὺς 

λόγους ἐποιοῦ, λέγων, ὡς ἀγαθὴν μὲν τὴν τοιαύτην, οἵαν τότε 
Ὦ διῆλθες, τιθείης πόλιν καὶ ἄνδρα ' τὸν ἐκείνῃ ὅμοιον, καὶ ταῦτα, ὡς 

ΤῊ }}}}014᾽8 οοη δοίανα ὅγε κοιναὶ ἰδ ἃῃ 
Ὁ βοῦν αὶ γε οι ἢ. (αι 5 ΠΟ ΟΥΒ 
ΟΓ ΠἸΘΗΊΟΥΥ. 

11 οἱ ἄλλοι, οἱ ἄνϑρωχοι, ΠΟΙ 
Θη δ διιρροβίθ (2), λγθεῖν ᾿ 8387), νοι} 
)8 πον δχδοῖ, δῃ ΑΛΛΟΙ ἀπ ΑΝΟῸῚ 
ἃγδ ΠΥΘΓΎ ΘΆΒΙ ΓΚ ΘΘῊ δι ἐπ ἀπο ἷα} Μ58 
(οἸγδὲ 15,.}." " 49:1 οἱ, Τ]ο με ον" ἢ 
2 ηη), β4. 8) Ὀνὶηρ τὸ νῦν, οἱ ἄλλοι ὑδἢ 
ΘῊΪΚ πο ὁ{Π|6 γ88ι οὐ πη β κεἰ," ἃ αν 
Οὐνα γε 5. ἄγ {ΠΥ ΘΙ 6. Ἰ Π } γ ΒΡ ΚΘ 
ΟἹ ἃ5 ἃ δθοι 0} ΟἹ ΠΝ θ πλθη,. ᾿Ε1}5 κὶμα 
οἱ Ἰοοβθιθ88 ἰδ ΠΟ. ἀπ θ θ,. ΕἸ Β}Ὶ 
᾿νογ ἢ 8. ΠὉ ἐἐχῷ δου! ΔῊ ΔΠΓοΥ- 
πδενα νἱθνν γἾμ ἢ. 6 [0 τιον αμεὶ οἱ 
ἄλλοι οἱ {Π|86 γοδὶ οἱ {{Ἰὸ οἰ ζοῃ8 (τῶν 
ἄλλων ᾿)6] ον) ἃ νῦν ἃ8. “ἢ ροΐη! οἵ 
{01} ΟΣ ΛΠ} ΘΔ ΘΥΘΒΘΉ αἰ ἐδοι δοίη ἦν θ0 
Ἰ} 18. ΘᾺ] ΔΙ λἀ 1} δ᾽ Πλν0}} [855 58 ΠΝ ἀΟΓΟΥγ, 
ὧν, ὙΠ 10}} δόλο Ἰηἰουΐον ΜΒ88 νυ 6 [ον ἷν, 
ἀθθ5. ΔΓ γθηλονθ {{πὸ ἱἰπδύοιγαον ἢν οἱ 
ἄλλονα ΠῸΥ ἰδ ηἶον ἄλλην ἴθ ΙΝ “τὸ ἃ 
ΜΗ Αγ Π1Ὸ,, Πιρεμὶν τ δ ΡΥ 18 
Ἰνγα γίδνν εἰγὰ: οἱ ἄλλον πγθμ 8 “ΠΠ|Ὸ γ08. οἱ 
ΠΝ 

νι} αἀϑληνιίς πολέμον. ΨΥ Κ)1}} ἢ. 
δάθϑι 1 εἰς ἐνιπυτόν, ΝΟ ΒΕ ἰδ 

Τὴ ὙΠ} ἢ} ὈνΘΥ δ. {Π}|0Ὸ οἸ] ΩΓ {16 γοϑὶ 
("1 αὐτὸ δ) 

εἰς γωῦγω γἱψ, εἰς τὴ γῇ ψυληκῇς 
δι, Ὧν {16 80. Ὁ 1} ΘΥΘΠ ΘΔ} Οἱ 1] 
δῦ ἃ δι ἰη ἃ κρδ δ’. Μοινίμ δ. εἰς 
την τή ἴδ᾽ ΜΠ} θυ θδδθνγ,. δ} τὴ ξένην, ἢ} 
ἘΠ 410 1) πλθθ}}8 ΒΟ ΠΟ 3 ΠΟ Αἰ ΠΥ ΘῊ 
ἋΡ δλλ γ᾽ ἐπειδὴ μὐλιὶ γον, [0 

ΠΟ γνὸ ΠΡΝ ἈΠ γρε] ΕἸ} 8} δ.) 601, [00 8 γον 8} 
γν λον ᾿νῸ εἰ θβδοι [ἢ θημγα Ἰγογο, {Π|4} 
γ᾽ ἸΝΔγ Κθδι 8. {Π}0 ὉΠ] 1). 1}}.} "γε οὴ 
δοη θη 8. ἐπειδὴ Τοῦτ᾽ κα εγελέν μεν 0,0}. 
ΠΟΙ ΘΓ ΘΡ Ογ γθρΓ 8. εν θ.}. εἰϊο! ἃ 
{]διρηθ.. δ0] ἀμ }}}. ἡ ημθ. πο}. ἰόν 
ὙᾺΔ η] Δ.}}}} Θ58 0. δ Πρ! θην ἐ θην. δἰ ἐν 
ΘΙ ἢ 8} γθ νη ρα 1}. 1}: γΟ] ρο Δ 1}. ν θην 
ΠΝ ΠΝ 

Τ]νὸ Μ88 Πιιοίαί δ Ἰνδίννοθν ἠλλά γ᾽ ({ἴγὸ 
γϑϑ ἑηθ οἱ ΑἹ, ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἀνὰ ἀλλ᾽ ὅγε (1) 
{Ἰν6 ᾿ᾶ5. οὐ νυ Ἰήοὶν γδηρ5 8. δορί Ὦν 
8}} δ τονΒ ὀχοθθ! Βοϊηνοίδον, ἀλλά γέ, 
αἸνοιθὴν γᾶν, ἰ5,. 1 ον, ΠΥ ὁδί 
ΟΠ ἰδ] νοὶ ἴῃ Πα τ 880 ΟΝ 1 331 Βνὺ. 1 ἢ 5 
{Π|6 δἰ τπδιϊον. ἴθ Π|5 ΠΡ ΑΒδᾶθο ὀχϑσῃν, 
ΜΝ] νδυθὰβ ἀλλ᾽ ἄγε θὸ5 νοι, {{ νὸ {τβ δα ο 
ἐπειδὴ τοῦγ᾽ ἀπεγελέσαμεν ὁοογγοοιγν, ἃπα 
ποῖ (ν {1} 1). ἀ Ν,, ἀμ οἴ.) ὮΝ 'ΔΟΝν 
{πῶ ᾿ν8 ᾿νᾶνο σοι νεῖ θα {Ἰγὸ δι θοῖ. 
Τοῦτο ἰδ ΠΟ ΠΟ 5 ν τ }}, θνΕ |ὸ ΥγΘΒῸ 
πλθη 8. ΟἿ (Ἰγὸ ΘΑ ΠΟΥ. ΟΥ̓ ΟἹ 11 Ν, ἀἃ8 
εἰδβον δ ἢμ κα "9. ΟἋ ἃν ἀπετελέσαμεν 
ἴδ δΟγίδι, "δι ῬθθΥοο, ἐνομνῃησθῶμεν (85 

δ δἰ ον. ΟἸΒΟΥν 65) 5 πδυθβι 0] ἢν ἵνα 
ἴωμεν, ΠΙΘΥ ἴδ δ ΘΟγΆ 5 ἐν δῷ ΠΝ 

Ἰνᾶνθ 88. ἀλλά γ᾽ ἐπειδὴ τοῦτ᾽ ὀπεγελένοα 
μεν, πὐθεν δειρο ἐξετρηπύμεθο ;) Ἴ Ἰνογ ἐβ 
πο Θον ΟΡ Ὁ θοιὶ (Ὸν 850. νἱβογονΒ ὃ 
οχἰνον [Ὁ ὀχογοῖδο {Ππ|ὸ ΜΘ ΟΥ̓ ἃ5 
ΘΔ εἰ γο ὁθηνογοι ὃν ὠλλ' ἦγε ἐσουγησθω 
"εν. ΘΕ ΘΟ ΤΥ ἃ8. (ὐδινοο δὶ γορο  θο ΘᾺ 
ἰνε ἸοΠ πο 8 τὸ Θ᾽ ἰρδιγον τ ἢ δ 
Ὁ δἰνονο, 

"ἢ ΑΝ νῦν. 
᾿ 

νῦν γοίονα [ὸ μ" Ὁ 
ὸς διεληλν ἡ πόλευξι “'ημΔ5᾽ εἶδ 
γι. εἴ6. οἱ νη 6. ἈΠ ΒΟ [᾽ς {8 14}} 
ἔμ ΓΝ 0 λν ἼἼνγὸ Μ88 ΝΆΤΥ ᾿νὃ 
τὐνοθὴ Πν}8 ΜΙ ΝΕ, ἈΠ ὡς ὀνελήλνθαν οἱ 
διελήλυθον αἰοηθὶ Δ ΟΠ Ἰ οῖν 11} 
δγ} ΒΟνΟΥ] ΠΟΥ Μ88. ΒΒ 00) 15. ον ΘΙ γ 
ΠῚ ΠῚ 

"ἢ λέγων κὐλ. ν 440. 
δά) τῷῸ καὶ γοῦν κΥλιὶ 'δοὴ 

αἸνδ1, τὴ. ΠΙΘΜ ΑΝ ὅ 5. 11 πρθγηδε γν θθμ] 
Ἰνᾶνο Τ]ἰ τ ἢ ἃ δΠΠ} νον ρϑ ΠΝ} ἵν 
γε ΝΘ} ἡ ν σι {ΠΡ Ἢ Κ ΟἿ Πρ Οὐ ποθ νον 
ὙΠ 
δΠΠΘ. ν γα εἰθαον οὶ ἢν δοργθτον ἢν 
47} τ ν}}. 1Ἴγ6 ἡ γ ΓΝ ΚΙ 5 ΒθΌΚ ΘΝ 
" 8 ἢ ΠΟ ΘΗ ΟἿΥ ΠΝ ΒΤ ὉΓ11 
᾿ν 1 ρθ ἢ ἐν μὲν ψῇ ψρογέρῳ ἐκλογῇ 
ΝΗ δλδ ὃ. 1] 478. Ἢ β). νι ΝΑ 
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δὴ τὰς ἄλλας ἡμαρτημένας ἔλεγες, εἰ αὕτη ὀρθή. τῶν δὲ λοιπῶν. 

4 » 3 - ῬΡ' }) -“ Ἅ δ ΕΝ 

9 ἔοικας, καλλίω ἔτι ἔχων εἰπεῖν πόλιν τε καὶ ἄνδρα. 

[ον μέ Ἔ ,ὔ , " πὰ ιν Ν , 

πολιτειῶν ἔφησθα, ὡς μνημονεύω, τέτταρα εἴδη εἶναι, ὧν καὶ πέρι 

λόγον ἄξιον εἴη ἔχειν καὶ ἰδεῖν αὐτῶν τὰ ἁμαρτήματα καὶ τοὺς 
᾿ς Ψ , 

ς ἐκείναις αὖ ὁμοίους, ἵνα πάντας αὐτοὺς ἰδόντες καὶ ὁμολογησάμενοι 
Ν 

« 

τὸν ἄριστον καὶ τὸν κάκιστον ἄνδρα ἐπισκεψαίμεθα, εἰ ὁ ἄριστος 
3 ΄ ΝΥ « , Ε] “ἢ Ἃ ΕΣ “΄ Ν 

εὐδαιμονέστατος καὶ ὁ κάκιστος ἀθλιώτατος ἢ ἄλλως ἔχοι" καὶ 
“- 5 “ “ Ν 7 

ἐμοῦ ἐρομένου, τίνας λέγοις τὰς τέτταρας πολιτείας, ' ἐν τούτῳ Β 
7 

ὑπέλαβε Πολέμαρχός τε καὶ ᾿Αδείμαντος, καὶ οὕτω δὴ σὺ ἀνα- 
Τὰ ἴω “ ιο λαβὼν τὸν λόγον δεῦρ᾽ ἀφῖξαι. ᾿Ορθότατα, εἶπον, ἐμνημόνευσας. 

, , {{ , ἈΝ ϑ ΕΝ Ἁ ΄ Ν Ν 

Πάλιν τοίνυν, ὥσπερ παλαιστής, τὴν αὐτὴν λαβὴν πάρεχε, καὶ τὸ 
“-“ ͵ [ο }) Ὁ 

αὐτὸ ἐμοῦ ἐρομένου πειρῶ εἰπεῖν, ἅπερ τότε ἔμελλες λέγειν. 
Δ Ὁ ͵ὕ 3 δ᾽ "ἢ ΄ ὃ ,ὔ Κ Ν , ΑΙ. δ᾽ «“ Ε] θ [ο Ν 3. ᾿). ἄνπερ, ἣν δ᾽ ἐγώ, δύνωμαι. Καὶ μήν, ἡ δ᾽ ὅς, ἐπιθυμῶ καὶ αὐτὸς 
2 “- ᾽ » Χ ΄ Ἧ Ι Ε - τ 

ἀκοῦσαι, τίνας ἔλεγες τὰς τέτταρας πολιτείας. ' Οὐ χαλεπῶς, ἣν Οὶ 
3.55 μ 3 ΄΄ ψιν τν Ἀ ΩΣ “ “ ον νον ἡΑταν ὁ » “ 

τς δ᾽ ἐγώ, ἀκούσει. εἰσὶ γὰρ ἃς λέγω, αἵπερ καὶ ὀνόματα ἔχουσιν, ἣ 
ς Ν “ - ᾿ ͵ ς ΣΝ Ν Χ 

τε ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπαινουμένη, ἡ ΚΚρητικὴ τε καὶ Λακωνικὴ 

1ῶὸγ Τίαϊορ᾽ ῬΌ.-. 235 ἢ. 7ονγθι᾽ 5 {γδῃϑ- 
Ἰαϊίοι “δ! ΠΟ ρη, 45 ΠΟΥ͂ ἀρρεδῖβ, γοὰ 
μαᾷ τηοστε Ἔχο]]επί [πίηρβ ἴο τεϊαία θοίῃ 
οἵ ϑίαϊβ δηᾶ τηδη᾽" 15 ἃ ἀβίβῃβι]ε οοη- 
οἰγαοίϊοα, Ῥαΐ πἀπηδίιγαὶ, αὔδα σαγ(δΙ]Υ 
ποί ψν αὶ Ρ]αΐο τηβεαπί. ὙΠα ρᾶββαρα Πᾶ5 
Ῥδεη ΟΥΠΟΌΒΙΥ πιϊβαπἀθυβδίοοα. ὈΥ 50 1ὴ6 
οὐ εἶσβ, {γοιρη ἱπαίιεηίίοι ἴο {Π6 ἴογοα 
οἵ {μ6 ἱπηρεγίεοι ραγίϊοῖρα ἔχων. Ηεῖ- 
τνεγάθῃ, ἔοσ ἜἘχαιηρ]α, δοί!]Υ ΡΥΌΡΟΒ65 ἴο 
ἰπϑοῖὶ -οὐ:- Ὀείογε καλλίω. Θοπηδι6Γ 
4Δη4 Θ.Α]ΠΠΡαιηι γα ηϑ]αΐα [Π6 βεπίθηοε οοΥ- 
τεοί]γ. 

544 α 3 ἔφησθα κτλ. ιν 445 Ὁ. 
Οἡ [Π6 ρεομπουῃβ ὧν---αὐτῶν 566 11 357 Β 71. 
ΡΙαΐο 15 νθιν οαγαία! ἴο τηαῖκα 11 οἰθαῦ (Πδΐ 
Π6 ἄοεβ ποῖ ρτοίεβϑβ, κ6 Αὐἱβίοι]θβ, ἴο ρῖνε 
ἃ οοΙηρίείε δοοοιηΐ οἵ δα! ν ὅἰδΐαβ. 
ἙΥοτη Πὶβ5 νναϊοῃτονευ Π6 οαῃ ΑἸ ΘΒΟΥΥ ἰῃ- 
Ππῖία ναυθίϊεξ, θαΐ ΟὨΪΥ ἔοασ οἢ ΠΟ ΠΕ 
ποεᾶ εχραίϊαίθ. 8 ὑῆδὺ ἴαϊκα ἃ {παᾶΐ 
ἴΠ656 δἵϑ, ἴῃ Ῥ]αΐο᾽β νίαν, {π6Ὸ ἴοασ τηοϑί 
ςοπβρίοιιοιιβ ἰδ μἀτηαγκβ ἴῃ ἴΠ6 ϊδίουυ οἵ 
ῬΟΙο 4] ἀςεροηθγαίίοη, ἃ5 Μ}7068}} ἂἃ5 ἴῃ 6 τηοϑβί 
Ἰπηροτίαπης ἀηα οἰθαυγ- οὐ ΠΠη6 ἃ νγϊθίϊε5 
οἵ εχἰβίϊηρ ϑίαϊεβ ΟἿ ιν 4450 δῃά ἴηἴτἃ 
544 Ὁ ἥτις καὶ ἐν εἴδει διαφανεῖ τινι κεῖται. 

5. ἵνα πάντας κτλ. ΤΟΙ Π45 τι5 οἵ {π6 
τῆτοαά νΒϊο ἢ 15 [π6 οἷπα ἴο {Π6 ἸαὈγτη- 
τῆϊης γραβοηΐηρ οὗ {πε Αἰ εῤτιόἑέε: οἵ. 545. Δ, 
548 Ὁ ΔΠᾺ 11 568 Ε 72:. 

ἔχοι. Τῆδ ορίαἰϊνα, ἴοΥ ψῃΙοἢ Αβὶ 
δῃὰ Θιία]Π]Π]θαῦτη ΠΘΘ]6551}γ τοδα ἔχει νν Ἰἢ 
ἘΠ’ διὰ βοιὴβ οἴει ᾿πίθυϊου Μ885, 15 πὲ 

ἴο {Π6 ογαΐζίο οὐϊίφεα : οἵ. ΝῚΙ 515 Ὁ 72. 
8 ἐρομένου. ν 449 ΔΑ. 
544 Β 11 ὥσπερ παλαιστής. ΤῊΣ 

ΘΟΠο]αβέ σοπλαυκ5 ἔθος γὰρ τούτοις, ὅταν 
πέσωσιν ὁμοῦ---πάλιν ἐγερθέντας ἐφ᾽ ὁμοίῳ 
συμπλακῆναι σχήματι, ὅπερ τὴν αὐτὴν εἶπε 
λάβην. ῬΙαίο, 85 5.14]Π]Ράὰτη Ροϊηίβ. ουΐ, 
1565 {πΠ6 βαῖὴβ ἤριιγε ἰὴ λαξαγ. 2306 8: 
οἵ. Φάϊί. 13 Ὁ, Ζατυς 682 Ἑ δῃηὰ ἀντιλαμ- 
βανόμενος ΝῚ 505 Α 71. 

13 ἐπιθυμῶ--- ἀκοῦσαι : “1 ἀπὴ ἀΕ5]τοι5 
4150 ΟἹ ΤῊΥ̓ οὐγῃ δοσοιηΐ ἰο Πααυ᾽ 56. αραγί 
ἔτοπὶ [Π6 ΠΑ] [ΡΟ] 6 πηῖοα] τηοίϊνε βυρραβίθα 
Ὀγ [Π6 ἤρυτε. Ἡδγνγεσάθῃ σὑϑιηδυῖτ5 ““1ο- 
οὐ νΥἱχ βαπιβ," Ὀπί 1 ἰ5. βου πα εποιρῇ, 
ΔἸ ΓΠουρἢ (Πς6 ἘΠΡΊ 5}. ἰγαπϑ]αΐουβ (“1 5}}81] 
ῬΑυ τ οα] ΑΙ τυ Ἰ5ἢ ἢ εἴς. Τονγεί!) τηῖ55 {ΠῸ 
τηδδῃΐησ. 

544 σ 18 ἥ τε--ἐπαινουμένη. ΤῊε 
ϑρατγίδῃ. σοπϑειατοη ἴῃ [5 ΡΔΙΙΩΥ͂ ἀΔΥ5 
ννὰ5 ΙΕ] Ὺ ρταϊβσθα ἴου εὐνομία ἀη6 ἡϊκοϊ- 
ΡΙΪπ6 (ρβειάο- Αὐομγίαβ ᾿ῃ ΜΆΠ]]ΔΟΙ γάρ. 
“λΐϊοΣ. 67. 1 Ρ. δύο, Χεη. 22,767. 111 5. 
15 17} 1 4. 15, Ρ]αῖο Δ. 27αἱ. 283 Ἑ, 
285 Β, Ζατυς 692 Ο δηᾷᾶ εβἰβενῃοτθ), ἀπά 
Ῥεοδῖὴα οἡ [(Πϊ5 ρτοιπηά ἃ βοχί οὗ ρο] τοδὶ 
1468] ἴῃ ἴπ6 δγεβ οἵ τᾶ ΟὙβακβ: 566 
[ὉΥ Ἔχαιηρ]α Ιβοοσ. αηπαΐλ. τοϑ ἢ. 2οο Π΄. 
“ἱό ΠῚ απᾷ [με Παρπιθηίβ οἵ Οὐ αϑ᾽ 
Λακεδαιμονίων πολιτεία ἴθ ΜΆ]ΙΕΥ Ζῦαρ. 
Αὔΐοί. σ᾽. τι Ρρ. 68. Οἵ. ΝΟΗΪΕ «δέαΐς- 
ἴεάγε ῥίαί. ΡΡ. τοϑ ἢ. δῃὰ ΔΙΌ] εν Ὁὰ 
Οἰάρ. ῬΡ. 517 {{. 



544 Ὁ] ΠΟΛ ΕΤΑΘΤ Ἢ 199 

ἢ [νὰ Ἔ ᾿ 7 Ν Ῥ ᾽ , , ᾽ ᾽ 
αὕτη" καὶ δευτέρα καὶ δευτέρως ἐπαινουμένη, καλουμένη δ᾽ ὀλι- 

5 “ 7 “, 

'᾿γαρχία, συχνῶν γέμουσα κακῶν πολιτεία" ἥ τε ταύτῃ διάφορος 
“-“ 7ὔ καὶ ἐφεξῆς γιγνομένη δημοκρατία, καὶ ἡ γενναία δὴ τυραννὶς καὶ 

πασῶν τούτων διαφέρουσα, τέτωρτόν τε καὶ ἔσχατον πόλεως 
ΕΥ̓ ΄ Ψ Ε ἰδέ Ι ’ὔ “ Ἀ ΕῚ ϊὸὃ 

νόσημα. ἢ τίνα ἄλλην ἔχεις ἰδέαν ' πολιτείας, ἥτις καὶ ἐν εἰδει 

διαφανεῖ τινι κεῖται; δυναστεῖαι γὰρ καὶ ὠνηταὶ βασιλεῖαι καὶ 

καὶ πασῶν Π: καὶ ἡ πασῶν Α. 19. 20. 
"ι διαφέρουσα ἘΞ: διαφεύγουσα ΑἸ. 

17 αὕτη: ἐδία “ἰπαΐ οὗἉ γοιιγβ,᾽ “γΟῸΓ 
Οτεΐδη απᾶ Γιοεάδομηοπίαηῃ σοηβε! π|]0ῃ.᾿ 
Οπ {πεὶγ σοπηθχίοη 566 Ατὶβί. 204. Β το, 
1271Ὁ} 22 Ηἶ, ψ τ Θ΄ σα Π1}} ἀπ ΗΟ Κ5᾽5 
ποΐθϑ, [{ 15, 1 1[δῖηκ, βημοια] ἴο 5εα ἰὴ 
αὕτη 4ῃ ΑἸ] ϑΐοη ἰο (Ἰδιιοο᾿β ΒΥ πη ρα  Πῖ 65 [ῸΥ 
ϑρατία, 'π βρίίε οὗ 548 Ὁ Ῥεϊον.: 

καὶ δευτέρως. ΗδΙπΔΠΠη Ργϊηΐ5 ΠΪ5 
ΟὟ οοπ]θοίαγα ἡ δευτέρως, Ὀὰΐ {Π6 οοτη- 
τηοη σοη[ιβίοη οὗ καί ἀπὰ ἡ (Βαβὲ (ρϑι7,. 
αἴ. Ῥ.- 815) 15, 1 Ῥεῖϊενα, Ἰαΐδν ἴπαπ [Π68 
ἄαΐε οἵ Ῥαυὶβ Α, απ {πὸ ἰθχὶ 15 ἴγεε ἔτοτὴ 
ΟὈ]εοίΐοη : “Δη4 βεοοπα ἴῃ οτὐάθυ ἃ5 1ἢ 
εβίβεπι, ἃ σοηβίϊἰῖοπ Παυρτς τυ 11 τη ΠΥ 
Εν115, Ὀεατίησ {Π6 παπια οἵ οἸ᾽βαυοῆγ. 
δευτέρα ἀρτεε5 ΜΙ πολιτεία, ποῖ ΜΙ 
ὀλιγαρχία. 

18 διάφορος: ποί οὗ σοιιγβε ἀγα ης᾿ 
(α5 Τονγείι), θὰ " δηϊαροηίβίϊο,᾽ σαΐσεγεαγ]α 
(51 αστα). διάφορος “αἰ δγεηι᾽ σῖνεβ ἃ 
ῬοοΥ 56η56, Δπα νγου]α (ἀκα {Π6 σεπῖῖνε, 
νΠἸσἢ Αϑὲ δΥΓΟ ΘΟ 5]Υ ΡΥΟροβεα ἴο τϑαί, 
ατεεὶς Πβίουυ {γη 5 Π θα ΟΠΪΥ ἴοο ΤΠΔΗΥ͂ 
Ρτοοίβ οἵ [πΠ6 παίυγαὶ ἐεπα θεΐνγεαη ἄειηο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂ πὰ ΟἹ ρατοΥ: 566 ατεοηϊάρε Οὗ 
Οογισί. “75. ῬΡ. 208 ἢ. ἀπᾷ ΕἸ] θετὶ 67. 
διἰααίξαϊ,. 1 Ὁ. 285 72. 2. 

190 ἐφεξῆς γιγνομένη. ΕΊοπὶ {Π|5 
Δρα οἴπου ἱπάϊσαίοηβ 1 νου ἀρρδαῦ 
ΟἹ ἃ ἢγϑί ρεῦιιϑαὶ {παΐὶ (Π6 βεαιθπος οἵ 
ΠΟΙ ΠΊΟΠ ΘΑ] [ἢ 5 ἴῃ Ψ1Π ΔΗ ΙΧ 15 ̓ πἰεπα θα 
Ὀν Ρ]αίο ἰο ῬῈ ποΐ πιθύοὶυ Ἰορῖοαὶ, πὶ 
Βιβίουϊοαὶ αἴϑο; Ῥαΐ {Πεγα 15. πὸ αδϑίϊοη 
{Παΐ {π6 ΡΟ] σα] ενοϊαίοη οἵ τρεῖς σοη- 
δι αἰὶοὴ5 γγχὰθ [Υ ΤηοτῈ σΟΠΊΡ]6χ {Πα 
ψγουὰ ἀρρθαῦ ἔγτομη Ῥ]αίο᾽β ἀθβογιρίίοη. 
366 οὔ 543 4. ὅνε τηιβί ἀῦονβ ἃ1}] {πἰηρϑ 
γΟΠΊΘΙΊΌΘΥ {παῖ 1{ 15 ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο [γΠ 15} ἃ 
Ῥίοίαγα οὗ (ῃ8 νγοῦϑί οἷἵυ αἀπᾶ [ῃ6 νγουβί 
πη ἴΠπαὶ ἴΠ6 ὑνΠο]6 οἵ (Π15 δ πα] αἰ γν ἰ5 
πἀπάογίαϊςθη, αηα Ῥ]αΐο ἰ5 αἱ ρει ἴὸ 
ααορὶ ψπαΐανευ τηοῆθ οὔ ργθδθηίδίϊοη 15 
Ῥεϑὶ δααρίθα ἴου {πῸ οὈ]εοῖ νυ ῃῖοῃ Π6 Πα5 
ἴπ νίονν. ὙΠῸ ἰουπι ννῃϊοη Π6 ἀοα5 ἴῃ 
Ροΐϊηι οἵ ἔαοϊ βεϊθοί 15. {παὶ οἵ ἃ Πἰβίογϊσαὶ 
παγγαίϊνα (566 Οἡ 543, 548 5), Ρὰΐ (ῃς 
γ6 8] οὐγθυ οὗ 6 ἀδνθὶοριπθηξ νη] ο ἢ Πα 

ἄδβουθαβ ἰ5 ἃ “Ἰορίοδὶ οὐάβθυ, δηά ἰ5 
ΡΥΊΑΓΪΥ ἀείεγυηϊ πε ὈΥ Ρῥβυοποϊορίοαὶ, 
Δ ποΐ ΒΥ Πιίβίουοαὶ σοπϑι θγδί!οῃβ. 
ΑἸΙΠΟῸΡῊ {Παγα αὐταὶ τηδηΥ Ροϊηΐ5 οἵ σοη- 
ἰαοῖ Ὀεΐννεθῃ {πΠ6 ἀδνεϊοριηεηΐ οἵ ατεεῖς 
σοπϑεϊας0η4] Πἰβίουυ ἀπα Ρ]αἴο᾽β αὐγαηρε- 
τηθηΐ, Ῥ]αΐο μϑύα δ ρ]ΟΥ5. ΠΔΥΤα Ο ἢ. ΡΓ]- 
ΤΉΔΥΠΪΥ ἃηα ΟΠ ΕΠΥ 85 ἃ νεῇῃϊοὶα οὐ ἴῃ- 
βϑίσιηθηΐς [ῸΥ δχργθβδίησ {ΠῸ6 ταϑα]ῖ5. οἵ 
ῬΞΥΟΠΟΙΟρΊ 4] ΔΠΑ]γ515, πα ποῖ 1» εσδαῖιβα 
ἢ Ὀε]ενεβ {παΐ Ῥο]ο4] ἀανεϊορπιθηΐ 
Αἰνγαγ5 ΔΠ4 πεν] Ὁ] (ΟΠ]ον5. {ΠῸὶ 58 ΠΊ6 
11πΠ65. 8566 δαἷἰθὸ οὐ 543 .Α δῃὰ ἴηἃ 

544}. 
20 διαφέρουσα κτλ. ΤΠε τεδάϊηρ οἵ 

ἘΞ:--586 ε7΄. 71.--τ-ῖβ ΠΟ ΠΥ Π]Θα Ὀγ Ὁ δηά ἵννο 
ΟἴΠΕΥΙ Μ55, ἃ5. Ὑ78Ὲ}} 85 Ὀγ ϑίομραθιβ (2707. 
43. 115) απᾶ ΒΊοπι5. (αὖ Δΐς οληιγεΐδης 
«ἢ 7767 6715). ΑἸ] οἴου μΜ55 ἀρρθᾶγ ἴο πᾶνε 
διαφεύγουσα. ““Ἑττοτ!--- ΟσσΑ5Ι ΟΠ 6 ΠῚ ῬΤΟ- 
παηταιῖο ΠΟΠ ΔΝ. 1115 ἀςβάϊββα νἀ θέαν 
(ϑομ πεῖ ει). ὙΤῊῈ νγογά ἄοεβ ποῖ τηθδῃ 
“αἰ εἸϑ᾽ (45 Τόν!) θα. “Ἔχοοὶβ᾽ (ἰγοηϊ- 
ΘΆ}1γ, οἵ σοαγβθ, {πὸ ἡ γενναία δή). ἘΔΙΠΘΥ 
ΕΙΟΚΑΌΥ Πα5 βϑιρρεβίεα ἰὸ πὶ {παὶ νγὲ 
5Που 14 τεαὰ καὶ ἣ πασῶν τούτων δια- 
φέρουσα, ἡ γενναία δὴ τυραννίς, τέταρτον 
κτλ. ὍῇΠα σοπ]εοίαγα 5 δὴ αἰ{γαοίῖνε Οη6, 
Ῥοίἢ οἱ οἴου στοιηαᾶβ ἀπα 150 Ὀεοδιβα 1ζ 
ΘΠΔΌΪ65. τι5 ἴο τείαϊπ {Π6 ἀυίϊο]α νυ ΠΙΟῃ 
ΔΡΡβαῖβ Ῥείοτε πασῶν (566 47. 21.) ἴῃ Α: 
Ῥαΐξ 1 15 ΡβυΠαρ5 βαΐίου ἴο [Ό]Π1ονν ΞΞ. 

21 νόσημα. Οτεεῖς ΡΟ] 64] {ΠΘΟΥΥ͂ 
ταραγβ ἰγγαηίβ 85 νοσήματα τῶν πόλεων 
(Ι5οοῦ. “71. 34: οἵ. ΗΘηΚΕΙ 1. ο. Ρ. 156). 
ἢ τίνα. Αδὲ απά οἰμεὶβ ψυῖῖα ἤ τινα 

(1 5! ρης Μ5 βαρρουῖ), αὶ τίνα 15. ΡΕΥ- 
ἔξοι !γ σοοά: οὗ, ΙΧ 573 Α. 

ἐν εἴδει διαφανεῖ τινι. 866 ΟΠ 544. 
544 Ὁ 22 δυναστεῖαι. δυναστεία ἰ5 

1[Παὶ [Οτπὶ οὐ ΡΟ γ ἴθ νΐομ. {Π6. 50η 
ϑιοοθθᾶβ [η6 {μευ καὶ ἄρχῃ μὴ ὁ νόμος 
ἀλλ᾽ οἱ ἄρχοντες (Ατῖϑδί. 20. Δ 5. 1202Ὁ 
5 { : οἵ. δατυς 68ο Α, Β). ϑυ0ἢ ἃ πολιτεία 
τηῖρης θῈ σοοά, Ὀιΐ νγα5 Οὐ σουγ56 σ ΘΠ ΓΑ ΠΥ 
Ῥαά: 566. ϑιβοιηῖῃ] δπα ΗΠ ΟΚ5 οὴ Ατὶβί. 
]}οΐ. Β το. 1272 3. ἘΧΑΙΉΡ]65 816 Ῥ͵ο- 

20 



2ΟΟ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5442 

- ’ ΓΟ μέ ἣν ’ ᾽ [2 ,, Μ 

τοιαῦταί τινες πολιτεῖαι μεταξύ τι τούτων πού εἶσιν, εὕροι δ᾽ ἄν 

τις αὐτὰς οὐκ ἐλάττους περὶ τοὺς βαρβάρους ἢ τοὺς “Ἑλληνας. 

25 Πολλαὶ γοῦν καὶ ἄτοποι, ἔφη, λέγονται. 

11. 
5 ΕἸ Σ} ἴω 

Οἶσθ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι καὶ ἀνθρώπων εἴδη τοσαῦτα 
3 τ , πὰ μή Ν [ο Ἂ Υ ΕΣ , 

ἀνάγκη τρόπων εἰναι, ὁσαπτερ Καὺ πολιτειὼν ; ἢ οἰεὺ εκ δρυός ποθεν 

Δ 9 , δ γὰν , θ, 5 δ τς ΣΕ Υ .5 ΠΡ ἢ δ 

ἢ εκ πετρᾶς τᾶς πολιτείας γύγνεσσαι, αλλ, οὐχὶ εκ τῶν σῶν τῶν 

-ἰ Ὁ ῇ ᾿ Δ 
ἐν ταῖς πόλεσιν, ἃ 

- ΕΝ Φ 5", 

20 Οὐδαμῶς ἔγωγ᾽, ἔφη, 
πόλεων πέντε, καὶ αἱ 

ἂν ὥσπερ ῥέψαντα τἄλλα ἐφελκύσηται; 

ἄλλοθεν ἢ ἐντεῦθεν. Οὐκοῦν εἰ τὰ τῶν 
“ τι “ “ “ 

τῶν ἰδιωτῶν κατασκευαὶ τῆς ψυχῆς πέντε 
Ἂ 53 ͵ γ δ Ν Χ Ν ῬΝ ΝΣ Ἧ Ὡ“ 7 

ἂν εἶεν. Τί μήν; Τὸν μὲν δὴ τῇ ἀριστοκρατίᾳ ὅμοιον διεληλύθαμεν 
᾽ 2 Ν ,ὔ Ψ “Ὁ Ν 9 ἱά 

ἤδη, ὃν ἀγαθόν τε καὶ δίκαιον ὀρθῶς φαμεν εἰναι. Ι Διεληλύθαμεν. 
5 Ε 3' Ν Ν “ ὃ ν Ν ͵ Ἂ τ πΑ , Ἀ 

Αρ᾽ οὖν τὸ μετὰ τοῦτο διιτέον τοὺς χείρους, τὸν φιλονικὸν τε καὶ 

φιλότιμον, κατὰ τὴν Λακωνικὴν ἑστῶτα πολιτείαν, καὶ ὀλιγαρχικὸν 

28. ἠθῶν τῶν Α'Π: ἠθῶν ΑἸ. 242. ἤδη ΑΠ: δὴ Α". 

ἘΠ π᾿ τ 5955555.»»»»---θ-
- ------ “- 

νἱἀοα ΌΥ ὙΠοββαὶν (Το. τν 78. 3) ἀπ 
(δου 480 Β.6.) ΤΠΘΡ 65 (Το. 1ΠΠ 62. 3: 

οἵ. σἸΠΡεσὶ σγίεελ. δέααίδαϊί. Τ ῬΡ. 10, 
966. ΨΥ ΒΙΡΙΕΥ Οὐ Οἰῖρ. ῬΡ. 124- 

τ526. 
ὠνηταὶ βασιλεῖαι: 11τὲὸ (ατίπαρε 

(Ατῖβί. 1.ς. 11. 12738 36 1 ΘΙ ΒΘΉ1ἢ] 

804 ΗΙοβ Ρ. 349). Ηδγνθγάθη 515 

{πγουρ Ἰρπόσάπος ΨΠΕΠ ΠΘ ΡΙΌΡΟΒ65 αἷ- 

ρεταί ἴοΥγ ὠνηταί. 
23 τοιαῦταί τινες : 5110 8.5, ἴΟΥ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, 

αἰσὐμνητεία, ἀπ [Π6 οἰ ΠοΥ 5ρβοῖῇο ναυῖθ- 

(165 (α5 Ατὶβίοιϊε σεοῖζοηβ {Π 61} οἵ ῬΙαΐο᾿ 5 

ἰγρίςαὶ πολιτεῖαι : 586. οί. Τ, Δ, Ζ 

2α551772. 
εὕροι δ᾽ ἂν κτλ.: ψΠετοαβ Ρ]αίο οοη- 

βηε5 Πἰπιβοὶ ἰο Οἵγεεῖ Πἰσίουυ πτουρῃοας 
ΨΙΙ Δ ηα ΙΧ. 

“6 καὶ ἀνθρώπων κτὰ. (ΟἿ. τν 445 6, 
απα οα {πὸ ῥυϊποῖρὶα μοσα Ἰαϊά ἀοννῃ 566 
ιν 4235Επ. ὙὉπ6 ριεβδεῃηΐ ρᾶββαρξ 5. ἃ 
οἴθαν ἀπ εἰηρμαίϊς βίαϊεηθπὶ οἵ (Π6 
ῬΞΥΟΠοΪοσίοαὶ Ῥαβὶβ οὐ. ΨΨΈΙΟΝ ΡΙαίο᾿β 
ΡΠΙΟΘΟρΡΩν οἵ Ἠϊβίουυ γαϑί5. ῬΟ]ΊΊΟΔ] 
ἀδικία, 1{|6 ΡΟ] ἰςα] δικαιοσύνη (1Ν 4432 
21.), ἴθ δἴζευ. 411 πὸ τῆοτα ἴπδῃ εἴδωλόν 
τι: ἰη)πδιῖοα τὰ {πῸ ἰτπιθϑί βθηβ6 15 στάσις 
νι (π6 ἰπάινί πα] 5οὰ] (ν 444 1), 
ἀπα δοοῖαὶ απμα Ρρο θα] πυτοηρ-ἀοηρ᾽ 15 
Ῥυαΐ [5 ουϊνατά πηδηϊοϑίαιοθ. Ὅ1Π6 
ἄοιθ!ς σοηϊνα, ΠΟ 15 ΘαϑῪ ΘΠΟΌΘῃ 

(εΓ. Ε Ῥεῖονν ἀπ νὶ 4404 71.), μα5 ἰβα ἴο 
1π6 σουτιρίίοι τρόπον τινά ἴῃ Βα γ 6ΓᾺ] Μ85. 
Τ ΘΌΠΟΪα αἷθοὸ βϑιιρρεβδίβ καὶ τρόπων ἰῃ- 
οἰδαα οἵ τρόπων. ὙΠῈ Θχρυθβϑίοῃ εἴδη 

τρόπων (5ρεοίῆο οΠπαγαοίουβ᾽) 5. {γθαϊθα 

ἃ5 ἃ 5ἰπρῖε ψοτζά, απ σῃπουἹά Ὀ6 τὸ- 
Ρεβαϊβθα ψ τ πολιτειῶν : οἵ. ΓΝ 445 6 ὅσοι 
πολιτειῶν τρόποι εἰσὶν εἴδη ἔχοντες, 
τοσοῦτοι κινδυνεύουσι καὶ ψυχῆς τρόποι 
εἶναι (α ραβϑθασε ψῃϊος ρύονοβ, 1 (Ὠϊηϊ, 
τπαΐ ϑομποιάθυ ἀπά 5.4] Ὀαὰπι ἀγα τσ 
ἴῃ ΞΙΡΡΙ γἱηρ ΟἿΪΥ εἴδη ὙΠ ὅσαπερ κτλ). 

27 ἐκ δρυὸς κτὰ. ΙΤοη. Οα. ΧΙΧ τ62 ἔ. 
ἀλλὰ καὶ ὡς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, ὁππόθεν 
ἐσσί" 1 οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου 
οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης, ἴ.6. γοῖ! Πᾶνε ἃ γένος 
(οΙ. 432. 34 Ὁ) διᾷ ατε ποῖ ταϊ του] ΟΞ] Ὺ 
φργιηρ ἀγενεαλογήτως ουΐξΨ οἵ ἴτα6. ΟΥ̓ 
οἴοπθ, πιὸ [ῃ6 [0164 τῆβπ οἵ οἱ (568 
Ῥχγε]οῖ- ορετὶ αν. “ήγέλ. Ῥ. 70. 71. 4). 
Τη Ρ]αίο {πε βαγίῃρ 5 ἀϑεᾶ πιο] Π|κὸ {Π6 
(εγηδῃ “65 ἰδὲ ἀσοῖ πἰομὲ δὰ ἀ6γ Γλαξξ 
σοί Π]Πεπ᾿᾽ (ϑομίϊοἰς εἰσ σε οί Ρ. 33, ΠΕΓΘ 
{π6 Ῥτόνει 15 1ΠΠπϑιγαῖθα). 
544 29 ἁ ἂν κτλ. οἵ ἄν ννα5 γοδάᾶ 

{Π| ΘΟ μ ποῖον οὴ {πα δαςπουν οὐ ΚΞ ; θαΐ 
ἃ ἄν (ΛΠ ἀηά ἃ Ἰαῦρα τη] υν οἱ Μ585) 15 
ααϊία βαιἰϑίδοίοιυ. “ἈδΙραὈ]σαθ ἔουμηαβ 
δο5 ἀϊσαπίιγ θα αὶ τηογθβ, 41 ἴῃ ατιαν]5 
οἰν!αΐα νϑὶαεϊ ροπάθγα ργδορταναιίοβ δὰ 
56 5181 6116 ΓΟΡΊΟΠΘΙα αἰἰγαχοσῖπί το] αι ἢ 
(ϑομπηδί θυ, οουηραιίηρ ἴου ῥέψαντα ΠΙ. 
ΨΙΙ 130). ὙΤΠῈ ψοτά ῥεύσαντα (ΞΞ ἀπά 
5016 οἴ Πο. Μ58) 15. απδιίῖο (Το θοὶς 2 7.)72. 
Ῥ. 738): ΡΙαἴο᾽β ἔουτη 15 ῥυέντα 6.5. ΨῚ 

405 Β. ἪΝ 
33. ὀρθῶς ἰ5 Ἰηογα Ὠδίπγα !]ν ἰαίκθη 1 

φαμέν (Τονεῖξ εἴς.) ἔπαπ πὶ τΠ6 δά- 
Ἰδοιίνεβ (α5 ϑομποί θυ). 8 ὙΊρΉ ΠΥ 641] 
᾿ΐπὶ “ροοά᾽ εἴς, Ὀεοᾶῖιθθ ἢ8 15 ὅμοιος 
ἀριστο-κρατίᾳ. 

Ε 

845 
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3 ν Ν Ν ᾿ ταν ὁ ἍΝ 5 , γὼ 7 
αὖ καὶ δημοκρατικὸν καὶ τὸν τυραννικόν, ἵνα τὸν ἀδικώτατον ἰδόντες 

“- Ων Ν .“ 3 - 

ἀντιθῶμεν τῷ δικαιοτάτῳ καὶ ἡμῖν τελέα ἡ σκέψις ἢ, πῶς ποτὲ ἡ 
Υ̓ , Ν 5 7 Ν » “ ᾽ Α 

ἄκρατος δικαιοσύνη πρὸς ἀδικίαν τὴν ἄκρατον ἔχει εὐδαιμονίας τε 
“ ) , ψ Ἂ πέρι τοῦ ἔχοντος καὶ ἀθλιότητος, ἵνα ἢ Θρασυμάχῳ πειθόμενοι 

ὃ ΄, Ι Ἰὃ » ΕΥ̓ Ὁ“ [ο ΄ ΝΥ ὃ , Α 

Β διώκωμεν ' ἀδικίαν ἢ τῷ νῦν προφαινομένῳ λόγῳ δικαιοσύνην; 
κὶ 7 7 5 

Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη, οὕτω ποιητέον. ἾΔρ᾽ οὖν, ὥσπερ ἠρξά- 
-“ 7 ’ὔ “- “ 

μεθα ἐν ταῖς πολιτείαις πρότερον σκοπεῖν τὰ ἤθη ἢ ἐν τοῖς ἰδιώταις, 
4 ἴω ἴον 

ὡς ἐναργέστερον ὄν, καὶ νῦν οὕτω πρῶτον μὲν τὴν φιλότιμον 
"2 ,ὔ ΝΜ Ν ᾽ Μ , Ὑῇ ΕΥ 

σκεέπτεον πολιτείαν" ὄνομα γαρ οὐκ ἔχω λεγόμενον ἄλλο: ἢ 
7 ,ὔὕ 

τιμοκρατίαν ἢ τιμαρχίαν αὐτὴν κλητέον: πρὸς δὲ ταύτην τὸν 
“ Ε ὃ , θ ΝΜ 2 , Ν Ι », ὃ 5 

τοιοῦτον ἄνδρα σκεψόμεθα, ἔπειτα ὀλιγαρχίαν καὶ 'ἱ ἄνδρα ὀλι- 
γαρχικόν, αὖθις δὲ εἰς δημοκρατίαν ἀποβλέψαντες θεασόμεθα 

ἴδ 

545. 4 ἵνα κτλ. 866 544 472. 
5458 9. ἠρξάμεθα. 11 5068 Ε 7. 
12 ὄνομα γὰρ κτλ.: “ἴὉΓ 1 Πᾶνε πὸ 

ΟἴΠΕΥ πᾶτὴθ ἴῃ ΟἿἿ ἰδησιαρσα ἴου ἴἴ: νγ8 
τητιϑί 6411 10 εἰ Ποὺ κ΄ ἘΠΊ ΠΥ ᾽ἢ ΟΥ̓ “ {{π|ο- 
οτδου  (“ΕΒΎΈΠΠουσβοῃ δῇ οάδθυ ΕΠ γΈΠΟὈ- 
το "ἢ ΘΟΠπεΙ4ογ). ῬΡ]αΐο οδ]]δά {π8 
σοηβι {10 ἴῃ απθϑίοη φιλότιμος πολι- 
τεία, ΜΏΙΟΝ ΤπᾶΥ 6 ΟΠ τΟι5, αὶ ἰ5 
σογίδιην ταῖς. 1 ψ͵ὸ νναηΐ ἃ 5]η6]6 
ΠΑΙΊ6, ψγ Πηιϑδί, Π6 βαγ8, ἰηνεηΐ: δπά 
ΕἴιΠοὺ τιμαρχία οΟΥἮ τιμοκρατία 01} ἀο. 
ΤἼς Οχίογα βάϊίουβ ΕΥΓΟΠΘΟΙΒΙ Υ ϑυρσοβί 
[πα ἢ---κλητέον 15. Ἰηϊευγοσαῖϊνε : ΠΟΙ 15 
ΤΠΕΥΘ ΔΠΥ͂ ΓΘάβΟη ἴο βιιβρεοΐ ἴπΠῸ ἰθχί, ἃ5 
ν᾽. Η. Ὑποιήρβοη αϊἸ4. Βοίῃ οὗ Ῥ]αΐο᾽ 5 
ΠΟΙηαρα5. ϑυγνινεᾶ, Ῥὰς [ΠῸΥ ΠΘνΕΥ Ρε- 
ΘἝΤὴ6 ῬοΟρυΪαύ, αηα ἡγεῖ τι564 ἴῃ ἃποίποῦ 
56η56 ἔγοπὶ Ρ]αΐο᾿β.--- τιμοκρατία νγὶ1 ἢ {Π6 
τηθδηΐϊηρ οὗ (Π6 ψοχ γ1}11} τιμηματοκρατία 
ΟΙ ἡ ἀπὸ τιμημάτων ἀρχή (Ατῖκι. Φ 2λ. Με. 
ΨΙΠ 12. ττ0οϑ 326) αηὰ τιμαρχία ἴοΥ {πε 
Ἐουηδη σΘῃβοΥβἢὶρ (ϑ.θρηδηι5- ΗΠαβ6 7.16:. 
5.0.). 
᾿ πρὸς--ταύτην-- “αα Παηο᾽: οἵ. ΙΧ 

577 Β αηὰ 7771. 24.ΑΧ τοὺς μὲν οὖν νόμους 
σκόπει πρὸς τοὺς τῇδε (Ξϑο ΠΟ] 61). 
545.--547 50 “ἴἤοτυ οες 7,ηηαγελγ 

αγίσε οτεέ οὔ 4γἱείοεγαςν ὁ "ὲ »παγ ἰαν τέ 
αἴρτυτε αϑ α τεγιίτογοας γιίς ἐλαΐ σοι ϊέτε- 
Ζϊογιαὶ εἤαγιρε ἐς ογίρεηαίεαί ὧγ αἰϊδτόγιδίο7ι 
τουὐ λήγει ἐλ6 φουεγρεγιρ εἰα55. «ϑοεσγαίε5 γ1- 
σοζες ἔλε ηδες ἐο ἐδΐ "ἄστυ γε σοαίἑίον 
ἐγι:εγε. 1ιξε συεγγέλέργιρ, σίδε, ον)" φεγ7ϑεΐ 
εἱέν 15 σιὐγεεξ ο ΛΙαίμγεΣ τέγεΐυεγσαί ἰατυ, 
ἐλαΐ τυλαΐεφυεν ἐς εγεαίεα φεγίσλες. Οπέ ο7 ἦε 
εἰεγεε)ιές οὗ {16 γιπεγι6 67, τυλίελ ἐχΞγεδεες {δὲ 

ταύτην ΑἸΠ: ταύτῃ Δ. 

σλογίοδέ 2εγζοα 97 ρεοοξαΐξίογε 171. ἐλδ ἀτεηια72 
Ζίμα, «δοεγαΐίες ὀτεϊ ας το ὦ " φεογιεείγίεας 
γ11ε7γ1Ὅ67γ,᾽ τυλίελ ἦς εαἰίς “ἐὰε ἐογὰ οἵ 
δοί6γ αγια] τυογδ6 ὀϊγέλ».. λοι, ἐλγομρᾷ 
Ζρηογαγι.6 οΓ ἐλέδε, σοτῤίος αγ8 τιγεξεα 171- 
οὐῥογέμγοίν, ας ογό ααν ἐλεν τοὶ ὧδ, ἃ 
αἰδρογιθγαίε γᾶς 9 οὔ ηγάίηρ αγ5θ5. 1716 
ὀέεδέ ο7 ἐλεδε 171 αἰμμὲ εοιεγ 8 ὀδεο)ιδ γηίογς; 
ὁμί ἐλ »εῖχέιγε 97 γαςο5---- ροἠαῖε7ι, οἴϊαε7, 
εοε7,, 170071----τὐαχες ργεαίε7γ,, αὐταὶ 56 ΑΖ Ἴ1072 
ἐς 116 γεριεϊ, 17{Ππ4εογι 7171. αγέζες 
ρηαλίν, ὧν ηιδαγι5 οὐ α εοϑιῤγοηεῖδο, ἐγξεί 
ἐλε ἐγαγιοίζίονε ἐο 7 1ωιαγελγ-τττα γογηὲ οὗ 
«ο7)2η10γιτυεαϊλ σἰαηα7ιρ »εαΐτυα» ὠείτυέδηι 
“«“γίδίοεγαεν αν Οἰέσαγελγ. 

545 0 2. 1 ἀνα ἀϊβοιιββϑα {Π6 (Ἀπλοιι5 
“ΝΡ οΥ οὐἩ Ῥ]αίο᾽ αἵ Ἰθησίῃ ἴῃ Αρρϑη- 
ΑΙχ 1, απα τιϑί γϑίου {ῃ6 τοδᾶθυ ἴο {παῖ 
ΑΡΡεπαϊχ ἔου ἃ [{Π]6Υ 1ιϑιϊΠοαίϊοη οἵ νἱδνν5 
γν ΠΟ σΟΠΒΙ ἀθγαι!οηβ. οἵ 5ραᾷοβ. ῥγβοϊιάθ 
Π16 ἵγοηι ἀδἰθηάϊησ ζοδὴς υἱγίδιης ΠΥ οι ρ].- 
ουξ {πῸ ποίεβ. ὙΠ σοππδχίοῃ οἱ {Π6 ερὶ- 
5046. 1 {Π6 αὐρυμπηθηΐ οἵ {πΠ6 Δ εῤκόδιε 
ΤΏΔΥ ὍΘ ΘΧΡΙΘΘβΘα 5 [ΟἹ] ονν5. [Ι͂ἢ δοοοτά- 
ΔΠ06 ἢ 1Π6 ἰοΥμὶ οἵ ἃ ἢϊδίουϊοα] Παυγὰ- 
{ἶνα ννἤ]οἢ Π6 θηρίου ἱπγουρῃοῦς {π658 
ἴνο Ῥοοϊκ5, Ρ]αίο ᾿ἰῃνιῖοϑ τι5 ἰο οοποοῖνα οὗ 
Π15 Ρϑυίθος οἱ ἂ5. πανίηρ δοίμα!]ν οχὶδίθα 
Ἰοηρ' ἀρο, 75 Ἃ5 ἴῃ (η6 7 ,ηεαφες (23 Ο Ε) 
πὰ Ογίέέας (το0 Β ἢ.) τ[η6 Ῥ]αϊοηὶς [Πτορίὰ 
ΔΡΡΘαΙΒ ἃ5 ργθβίους Αἰ Πθηβ, [ἢ τπακίηρ 
{Π15 ἀδιηδηά ἀροη (ἴῃς ἱππαρτηαίίοη οἵ Πῖ5 
σουπίγντηθη, Ρ]αΐο σοι οουπξ ἀροὸπ ἴῃ 8 
Βαρ ρον ἴο Ὀ6 ἀδγινθα ΠῸμ {Π6 ΡΥθνδίθηοα 
οὔ τῃ6 νίϑνν (Πδιὶ πηδηκίηα παα ἀδσοπογαίβα 
{του Δῃ ἀρ οἵ ἱπποσθῆσθα αηᾷ [0}}155 ἴπ {Π6 
[ατ- αἰβίαπι ραϑβί : 566 1η6 γϑίξι θη 65 ἰπ ΠῚ 
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2Ο2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5450 

» ὃ ὃ , ἈΝ δὲ Ψ ᾽ [ ΄ 

ἄνδρα δημοκρατικόν, τὸ δὲ τέταρτον εἰς τυραννουμένην πόλιν 
“ 

ἐλθόντες καὶ ἰδόντες, πάλιν εἰς τυραννικὴν ψυχὴν βλέποντες, 
Ψ - - Ν 

πειρασόμεθα περὶ ὧν προὐθέμεθα ἱκανοὶ κριταὶ γενέσθαι; Κατὰ 
, ΄ » " Ὡ “ “ ΄ ἀπ τὰς “ λόγον γέ τοι ἄν, ἔφη, οὕτω γίγνοιτο ἥ τε θέα καὶ ἡ κρίσις. 

3 5 

1Π. Φέρε τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πειρώμεθα λέγειν, τίνα τρόπον 

εαϊίοη οἵ {πεῸὸὶ γοίαρογας Ῥ. ΧΧΙΪ ἂπάᾶ 
Βομάς Ογίεεθ. ογματε Ῥρ. “τό ἢ. 
ὙΥΠαΐ, ἴΠεη, νγα5 ἴπ6 οὐἱριπαιίησ οαι56 οὗ 
ἀερσεποιδίίοη ἢ Ρ]αίο ππᾶϑ [Π6 οδιι56, ηοΐ 
ἴῃ δηγτπΐηρ ΘΟ Αγ ἴο ἔπῈ [464] οἱΐγ, θὰ 
ἴῃ ἃ Ιὰᾶνν ψ ΠΟ ργαναὶϊβ [πγοιρῃοαί {ΠῈ 
ΜΠο]ε οὗ Ναίιγο---ἰῃς Ἰᾶνν {παΐ ἐγεγγέλεη" 
εγεαίεαϊ ἐς αρογιεαῖ ἐο ασεαν. ὙΠΘΥΘ σαηηοῖ 
6 ἃῃγ ἔδιος μεταβολή (ἴο αιοίςε {πε 
ΡἈταβε οἵ Αὐϊβίοιϊς Ζολ. Εἰ 12. 151068 12) 
οἴ ἃ ρεγίδοι ΟἿ ; ἴου ἃ οἷ(γ ὑγῃ]ο ἢ οαΥτ]ε5 
τυΐέλῖγε ἐΐσεῖ [ΠΕ βεεαβ οἵ ἄβοδὺ 15 ποί ρΡεῖ- 
(βοΐ, θὲ ἱπιρεγίδοι. [Ιῃ {ΠῈ6 5ββαμεὶ Ρ]αΐο 
ἢτϑὶ ἀθβοῦῖθαβ [Π6 ΤηϑηηοΥ ἴῃ ΨΥ ΒΙοἢ ἀ6- 
σεπεγαίίοῃ Ῥερίηβ ἴο ἰαϊκα βῇξοι (οὐ μόνον 
- δέον 546 4, Β), ἀπά αἰζεγνναγ5. ργοοεθάϑ 
ἴο οοπϑίταοι α ΝΟΠΡΕΥ ΨΜ ΠΟΙ 15. {πε 
ἐχρυεββίοη οἵ ἴπαὶ Ιὰνν οὗ ἱπενϊδθ]ς ἀε- 
σοπογαίίοη ἴὸ ψῃΐοῃ [μ6 ἴηΐνειδα δῃᾶ 
11 115 Ρατίβ ἀύα βϑῃ  ]εοῖ. ὙΤῊΒ βαρβίδποβ 
οἵ ψῃαὶ με μα5 ἴο βαὺ οἡ {π6 ἢτϑδι Πεδᾷά 15 
1παΐ ἃ Ῥβϑυοποϊορίο!ν ἱπέετιον. οἤβρυίηρ 
σΥδΆ }Πν τηδῖκοβ 115 ἀρρθάγαηος Ὀθοδιβα 
ΘΠ] άσθη τὲ βοιηθιϊπηθ5 θεσοίίθη ἱΠΟρΡοΥῦ- 
ἔππεῖγ. [Ιὑ 15 ποίενουίῃυ {πᾶΐ ΠοΥα, 85 
Θνευυμεῖα ἴθ ΒΟΟΙ5 ΠῚ δηά ΙΧ,. (ῃ8 
ἄδοϊης οἵ {π6 σοπϑεϊ ας ]ο ΟΥ̓ 508] οὗ {πε 
Θιαίο (5434 72.) 15 ἰγαοϑα ἴο {Π6 ἀβο]ης οὗ 
[Π6 5οὰ] οἵ {πὲ ἱπᾶϊνιάπα]. [πὶ {Π6 ννοτγάϑ 
ἀνθρωπείῳ δὲ-- τριάδος (546 Β, 6), Ρ]αίο, 
σοργίηρ {π6 τη Ποά οἵ {π6Ὸ ῬυΠαρόγεδη5, 
Δ ΠΩ] ΟἸΟσαΙν ἰΟ]]οννῖησ {πεὶγ ΑΙ σα] ]Οη5, 
αἱ 411 ενϑηΐβ ἰῃ {ῃ6 ἢτβθε ρατί οἵ {ῃε 
τεοϊκοηίηρσ, αἰζοτηρίβ ἴο σίνε δῇ δῇ ἢ- 
τηβίϊοαὶ Ἔεχργεβδίοη ἰο ἴπῈ [ἂνν οἵ ΟΠπδηρα 
ἴῃ ἴμαΐ ψ ΒΟ μα (4115 (πε γεωμετρικὸς 
ἀριθμός. Ασςοοτάϊηρ ἴο {Π6 νἱδνν ν]Ὸ ἢ 1 
Πᾶνε επάρανοιιγοα ἴο βϑία] 150 ἴθ ΑΡ- 
Ῥεπαϊχ 1, [ῃς δυτῃπηείϊο, ἴῃ. νυ Β]Οἢ. Θδ ἢ 
οἵ {πε ἔδοΐουβ Δπα ργόοθβϑβεβ ᾿ηνοϊ να ννὰ5 
[1]] οὗ βἰρηῖβοδηοα ἴο ἀποίθπί βρβου]αΐοῦβ 
πα ἴΠ6 ΤΠΘΟΥΥ οὗ Πα οΥβ5, τηαῦ ΡῈ {Ππ5 
ἜΧΡΙΟσβθα ἴῃ πηοάθυηῃ ἀμ ιϊοα] ηοίδ- 
[οἢ : 

(η) 533-45: ρδεε )ιό. 
(2 (23 Χ4Χρ) Ξε τ 2,ρύο,οοο 

Ξ- ξὐοοῦτ- 48οο Χ 270ο. 
ΤΠῸ ἢισὲ πυθεσ, ζιῦ, 15 ἰῃ6 βῃογίεϑβί 

Ρειϊοά οὗ ροϑίαιίοη ἴῃ {Π6 Πα πηδῃ γᾶ06 εχ- 
ῬΙεββθα ἴῃ ἄαγβ. [ἢ [Π6 βθοοπᾶ βατπαίϊομ, 
ἴπε παμρεῦ 12,96ο,οΟΟ ἜΧΡΊ65565, 8150 ἴῃ 

ἄαγπβ, ἴῃς ἀυταίϊοπ οὗ ἃ ατεαΐ Ὑβαγ ἴῃ 
1Π8 1Π|6 οἵ τε ὕ]ηΐνειθβθ. Ἐχργαεββθᾶ ἴῃ 
γεδῖβ, {πὲ παπρεσ 15 36,οοο, 1 νψῈ 
οουηΐ, 845 Ρ]αΐο Ππεῖα ἄοβϑβ, 360 ἄδγϑβ ἴῃ 
[ῃ6 γεασ. Τδ ἔν " Παυπιοηΐθβ,, 36οο" 
ἀπ 48οοχ 270ο, αἴθ {Π6 ἔννο ουγοὶθβ 4ε- 
βου δα ἴῃ ἴπ6 “οδίἠίειιδ, Θα ἢ οὗ νυ] οἢ 15 
α ατεαί δαστ. [Ι͂ἢ (πε ἢτβὶ ὁμοιότης ῬΓα- 
ναῖ]5, ἴῃ [ῃ 6 βεοομα ἀνομοιότης : πε ΝΥ οὐ]Ἱά 
“γγαχαϑ᾽ 'π ἴπ6 ἢγϑί, πα “νναηθβ᾽ ἴῃ [ῃ8 
ϑϑοοπᾶ, ψιςποιΐ, Ποννενευ, δα θυιηρ' 41550- 
Ἰποη. [πὸ ννῇμαΐ 5βθῆβε {Π6 ΨὙΠῸ]6 ΠᾺΠΊΌΕΥ 
206,οοο γεδίϑ, ὙΠΟ Δϑίγοποση 5. ΘΟ 6- 
{{π|65 οα1164 [π6 2 αέογιΐσαες αγι7ιτές ἴῃ [Π 68 
τά 416. ἀρεξ, 15 δ οποα {πὸ πυχηθυῖοαὶ 
(διε οἵ Ομαηρε, δῃά {πὸ “Ἰογά οἵ Ἰγεϊίου 
δηα ψγοῦβα Ὀἰγίῃ5,᾽ 15 Ροϊπίθα οαΐ ἴῃ ΑΡΡ. 
1, Ῥὲ 1 8 7, 8π4 αἷβθο 1ῇ ἴῃ6 ποίεβ οῃ 
ρᾳός. Ηον ἴαν Ρ]αΐο αἰἰδοῃβά ἃ βευῖοιιβ 
ψα]ὰῈ ἰο Πῖ5. ΝυμΠΡεΥ δηα {π6 οδ]οπ]α- 
τἰοη5 ἔγοιη ννμῖοῃ μ6 ἄεγῖνεβ ᾿ἴ, 1 Πᾶνα 
ῬτΕΗ͂Υ ἀἰδοιιθβθα δὲ πε επά οἵ Αρρ. 1, 
Ρὲ ἴἰς δῖε ἴἰ τιβὶ ϑαβῖος ἴο βαὺ {παῖ 
[Π6 ερίβοάβ, {τ την οἴ Ποὺ Ῥαββαθεβ ἴῃ 
ῬΙαΐο, ἰ5 Πα] βουίοιιβ, ἀπ Βα] -ρ]αγίαὶ!. 
ΤΠ 5εἰἴηρ οἵ {Π6 ὑνῃο]6 15. τίς], ἔΟΥ 
1 15 ΟΠΪΥ ἴου ΠἰςευαυῪ πα δυι5ῖ]ο ῬΌΓΡΟΒΕ5 
{παὶ ΡΙ]αΐο ῥίοίατεβ ἢἷβ 1468] οἰ ἂ5. ἢΪ5- 
του] ἱτὰθ : δπᾶ (πς πιθαηΐπσ οἵ [ῃ68 
Ιαἰίεν ρατί οἵ [6 ΝαΠΙΡΕΥ 15 ἀβοϊρῃοτθά 
ῬΥ [μὲ αἰά οὗ οὔς οὔ Ραϊο᾽β τηγί8. 
Μοτγϑονεσ, [πε βίν]α οἵ {πΠ6 ΠΟ] 8 Ῥᾶββαρβξ, 
{ΠοὰρῊ αχίγαογαϊ ηαυγ τῆν πιῖσα! δπά 
Πρ] - γοιρης, ἀοααῖγα5. ἃ του ἢ οὗ ίδη- 
ταϑίῖς πιθοῦ ἤοη πα Ῥεν]] θηηρ 
Ραταᾶδ οὗ τηδίμευηαιοαὶ ἰευπιβ, αἱ βοτὴθ οὗ 
ὙΠΟ. να Ρ]αΐο᾽ 5 οὐ ΟΟΠΙΘΠΙΡΟΥΑΤΙΘ5 
νου] ΡΥΟΡΑΌΙΥ Πᾶνα 5ῃ}}164. Οἱ 115 
θύοι δίάβ, (ῇ6 ΝΕΠΙΡΕΙ δῇογάβ δὴ 
᾿πίογθϑίϊηρ Θχαρ]α οἵ {π6Ὸ δρρ]ϊοαίϊομ 
οὗ Νιυπιθοῦ απα Μαιπεμηαίῖοβ. ἴο Ἔχρ αὶ 
{π6 Ππ|{8 οἵ τ[ῃς {{πίνεγβα δαηα Μδῃ ; δῃά, ἃ5 
Ι πᾶνε βαϊὰ ἴῃ {πὸ Αρρεπαϊχ, ἢπάβ 115 
Πιτεϑί ἀρο]ορυ ἴῃ {Π6 βαγίηρ θεὸς ἀεὶ γεω- 
μετρεῖ. Τί 15 οὗὁ βοπΠ16 ᾿πῃηρογίαποα ἰπ {Π8 
Ἠϊβίοτυ οἱ ρῥῃ]οβορην Ὀδοαῦβα οἵ 1ΐ5. οοη- 
ποχίοη ψ ἢ Ῥγιπαρούθαη οἰ ΡΥ γΪΟσΎ ἀπὰ 
ΡΠ γϑῖοβ, δπα 115 διρ]ουπιθηΐ Ὀγ (Π6 Νεο- 
ΡΙαϊοηϊβθίβ ἰο Ἰιβεγ [Π6 ν] Δ αθὶ αβίτγο- 
Ἰορίοαὶ ναραυεθ. ὙΠπὲ δχίγθηια αἰ που] Υ 
οἵ (ἣς ατϑεὶς μὰβ τδάβ {πῸ0᾽ Ρ]αϊοηϊς 
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“ , 

Ὁ τιμοκρατία γένοιτ᾽ ἂν ἐξ ἀριστοκρατίας. ἢ τόδε μὲν ’ ἁπλοῦν, ὅτι 
΄“ “ “ ἣν , [ 

πᾶσα πολιτεία μεταβάλλει ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἔχοντος τὰς ἀρχάς, ὅταν 
5 Ε - ΄ , 2 ΄, Ὁ “- ͵ Ε ΄ 5 , 

εν αυτῳ τουτῳῷ στασις ΕὙὐγενΉΤαυ" ομονοουντος δέ, καν παᾶανυ ολίγον 

ἢ, ἀδύνατον κινηθῆναι; Ἔστι γὰρ οὕτω. ἸΙῶς οὖν δή, εἶπον, ὦ 
ἘΞ 

Ἐλ ΄ ες ΄ δ. ἦῪὺ θή νΝ α 7 εὖν 9 , 

αύκων, ἡ πόλις ἡμῖν κινηθήσεται, καὶ πῇ στασιάσουσιν οἱ ἐεπι- 
Δ. Ἐπὶ, 38 Ἕ Ε] ΄ ἐν Ν ε , Ἂ 

κουροι καὶ οἱ ἄρχοντες πρὸς ἀλλήλους τε καὶ πρὸς εαυτοὺς; ἢ 
΄΄ “ “ Ρ] ΄, ἊΣ , }] χω δ᾽ ντ “ 

βούλει, ὥσπερ Ὅμηρος, εὐχώμεθα ταῖς Μούσαις εἰπεῖν ἡμῖν, ὅπως 

᾿, “Ὁ ΄ 4 “ 3 δΝ Ι [ον «ς 

Εἰ δὴ πρῶτον στάσις ἔμπεσε, καὶ φῶμεν αὐτὰς ᾿' τραγικῶς, ὡς 
ΝΝ “-“ ς Ὁ ’ Ν 2 6 Ν “- 

πρὸς παῖδας ἡμᾶς παιζούσας καὶ ἐρεσχηλούσας, ὡς δὴ σπουδῇ 

5468 λεγούσας, ὑψηλολογουμένας λέγειν; Ἰ]ῶς; ὯΩδέ πως. [| χαλεπὸν 

ἐν κινηθῆναι πόλιν οὕτω ξυστᾶσαν: ἀλλ᾽ ἐπεὶ γενομένῳ παντὶ μ ῃ 
, 3 509 ς ,ὔ ΄ὔ΄ οἱ “ - , 

φθορά ἐστιν, οὐδ᾽ ἡ τοιαύτη ξύστασις τὸν ἅπαντα μενεῖ Ἄρονον, 

ἀλλὰ λυθήσεται. λύσις δὲ ἥδε" οὐ μόνον φυτοῖς ἐγγείοις, ἀλλὰ 

ΝΌΠΡΕΙ ἃ ἴανοιυσίία Πυπεϊησ-στοιηά οὗ 
ϑιισοοϑθῖναε σαηθγαίΐοηβ οὐ βῆ ατβ, δηά 
16 ᾿γουκβ ψνῃπῖοἢ Πᾶνα Ῥθεη ΨΥ (6 Οἡ 
186 5] εοῖ, ἃ ἔευν οἵ νυν ἢ ἀγα τηθηοηθά 
ἴῃ ἴῃ ΑΡρεπάϊχ, ἃ7΄ξ νεΥΥ ὨΌΙΏΘΓΟΙΒ. 

5845}0 21 ἁπλοῦν. ὅ56ΕῈ ΟΠΙ 351 Α. 
Ἐογ [ῃς 5ἰαϊεπηθηῖ 156} οἵ. δατὺς 683 ΚΕ Π΄. 
Αὐϑίοι!α, ῃοβα βίαπαάροϊπί 15. Ὠϊβίουϊοαὶ 
γαῖμα ἴπᾶη Ῥϑυοποϊορσίοαὶ, δηπτηθγαίαϑ 
την πᾷ ἀΐνεῖβε οαᾶυϑ85 οὗ γα ΟΠ ΔΙῪ 
σδαηρα (2 οἱ. Εἰ ῬΡᾷ 5511). 

24. κινηθῆναι: Δ οἸηΐποιιθ τγοΥά, τι5εα 
Πετα, 85 σοπβίδη!ν [Ὠτουρποῦί ατεεὶς Π{{6- 
ταῖαγα, οἵ σοπϑιϊξαςομαὶ σπαηραβ ἔοσ (ἢ 6 
ὙΟΥΞ6. 

2] ὅπως δὴ κτὰ. Απ ἱπιϊ(αἰίοη οὗ 
Ἡοτ. 71. ΧνῚ 112 ἴ. ἔσπετε νῦν μοι, μοῦσαι 
--ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυ- 
σὶν ᾿Αχαιῶν. ἩοΠΊΕΥ ΑΡΡΘΔ]5 ἴο [Π6 Μιιβε5 
αἱ [Π6 ταυτηϊηρ-Ροῖηΐ οὗ 15 πατγαῖνε (568 
Τ1,εαῇ δα 1ος.) ; απὰ Ρ]αΐο, |ε Μηΐοη (“ΟΥ̓ 
τηδη᾽β ἢγϑί ἀἰβουεάΐεποε δηὰ {πε ἔτι Οἵ 
{παι (οσ ἀἄεη τες, βὶπσ μβανθηὶν Με ἢ, 
Βα γ ἰηνοῖκεβ [Π θη αἱ {π6 σοϊητηθησθιηθηΐ 
οἵ 5 Ερὶς οἵ (πε ΕᾺ]}} οἵ Μαῃ. Οἱ. 7772 :. 
27 τ. 

ΤΕ καὶ φῶμεν κτλ. : “ἀΠη4 5Π48]] ννε 5 
ἴμαι [ΠῈῪ βρεαὰκ ἰπ {πΠ6 Ἰοί(υ ἱταρὶς νεΐῃ, 
45 1{ 1 γνεῖβ 41}} βαγπεϑί, νυν θγθαβ 1ἴ 18. ΟὨΪΥ 
τὰς Ὀδηίΐου οὗ [ες Μιιβε5 ρ]αγνίηρ Ἰὰς 
85 ᾿νε νγεῖς Π1π| ΟΠ] άγθη ἢ᾽ Ιηβίεαα οὗ 
φῶμεν, 1 οπος βυρρεβκίθα θῶμεν (οἴ. “ατὺς 
6ξΞ4 ἃ αδηὰ 677 Ο), Ῥὰᾷϊ φῶμεν, ΜΏΪΟΝ 15 ἴῃ 
41} ΜμΜ585, πουρῇ 655 ρῥἱοϊαγθβδαιιθ, ΤηΔΥ 
βίαπά. Ἡδεγνοτάθη᾽β ἐχοϊςίοη οἱ παιζούσας 
καί οὈἸτοταΐῖθ5. ἃ ἰοπᾶθυ ἰουοῖ; ῸΥ ἰΠθτα 
ἷθ οὗ σουγβα ἃ αν οὔ παῖδας (οἴ. ΝΙ1] 
536 ΚΕ 3:.).. ἼΤῊδ τϑιηασκβ οἵ Ῥσοοὶιδ5 2722 

7Ζἴηι. 300 α ΠῚ οἡ {πῸ βίγ]ε οὗ 115 δηᾷ 
ΒΙΠΆΪΠΑΥ Ραβϑαρεβ ἄθβοινε ἴο ὈῈ αιποίαβα : ὁ 
δὲ χαρακτὴρ τῶν λόγων ἐστὶν ἐνθουσια- 
στικός, διαλάμπων ταῖς νοεραῖς ἐπιβολαῖς, 
καθαρός τε καὶ σεμνός---ἐξηλλαγμένος τε 
καὶ ὑπερέχων τῶν ἀνθρωπίνων ἐννοιῶν, 
ἁβρός τε ὁμοῦ καὶ καταπληκτικὸς καὶ χαρί- 
των ἀνάμεστος κάλλους τε πλήρης καὶ 
σύντομος ἅμα καὶ ἀπηκριβωμένος. “Πα 
Μυβ65 ρ᾽αυίησ᾽ ὙγΑΥΠ5 τι5 {πᾶΐ {ΠεγῈ 15 Δἢ 
ΕἸειηθηΐ οἵ [Π6 τηυίῃΐϊοαὶ δπα [αηΐαδβίϊο ἴπ 
ψΠαΐ [Ο]]ονν5, Ὀὰὲ ΟΥ̓͂ ΠΟ Τη68Π5 1πΊΡ]165 
[παι 1 15 ἰοο!ϊπρ ἀπα ποίῃϊηρ πιοσθ. 5668 
ΟἹ 545 6 πᾶ Αρρ. 1, Ρὶ 11 «4 πη. 

546 α 2 γενομένῳ κτλ. ΤΠϊ5 15 
ἃ ὈΠίναυβα ΠΥ ταϑοορηϊθεα μῥυϊποῖὶρὶα οἵ 
ἀποῖϊθηΐ ῬΠΠ]ΟΘΟΡΥ, αἰ βα ἴο ἀραΐη Ὀν 
ΡΙαΐο ἴπ 7771. 41. (Οἱ. Ατῇβί. ἐδ εαεί. χα 
12. 28:20 8 τὸ γὰρ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν 
ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις ἀῃηᾷ 10. 1ο. 270Ὁ 20 
ἅπαντα γὰρ τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα 
φαίνεται. ὙΠαΐ τὸ ἀγένητον 15 ἄφθαρτον 
Δηα τὸ ἄφθαρτον ἀγένητον νγα5 «αἰ50 Πεϊὰ 
(οἴ, Φάαδαγ. 245 Ὁ, Ατϑί. 1]. ο. 2828 320 ἢ, 
41.): Βεῆςα Ρ]αΐο αἰνναγβ τθραγάβ [Π6 ῥσδ- 
δχἰβίθποθ δηᾶ ἱτημηοσία!ν οἵ {Π6 50} ἃ5 
ἰηνοϊνίηρ οη6 ἃποίῃεσ. γένεσις ἴ5. ΠΘΥ6, 
85 514], σύγκρισις, ἀπ φθορά διάκρισις. 
ΤῊ ροϊηΐ οἔ ἐπεὶ---ἐστιν 15 {Παἴ {Π6 οαιι5εὲ 
οὗ ἄβοδυ ἰ5 ποΐ οοῃίαϊπηϑα ἴῃ {Π6 1άδα] οἷν 
1156 1-ῃς οἷν ννου]α 508. 1655 1Πδῃ ἰᾶ6 8] 
1 ἴὰ γεγο ---θυξ βρυίηρβ ἔτοπὶ ἃ πΠΙν ΓΒΑ] 
Ιανν οἵ Ναίαγε, ἴο ψνῃῖοἢ {Π6 οἷΐν, πκ6 
Θνουυ Πϊηρ᾽ εἶσ, 15 ΠΘΟ ΒΒ ΎΙΠ]Ὺ 50] 6οῖ : 568 
ΟΠ 545 Ο ἀπά Αρρ. 1, Ρὲ 11. 

4 λύσω δὲ ἥδε κτλ. Ηδξετε Ὀερὶπβ 
ῬΙ]αιοβ ἀδβοτὶρίϊοη οὗ (ῃ6 πηοάς οἵ ἀϊβϑο- 
Ἰατοπ. οὐ μόνον---ἐναντίας, ᾿Ἰ1Θ Α}]Ὺ γα ῃ5- 

25 

30 
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5 καὶ ἐν ἐπιγείοις ζῴοις φορὰ καὶ ἀφορία ψυχῆς τε καὶ σωμάτων 
, ͵ 

γίγνονται, ὅταν περιτροπαὶ ἑκάστοις κύκλων περιφορὰς συνάπτωσι, 
Ν ’, 

βραχυβίοις μὲν βραχυπόρους, ἐναντίοις δὲ ἐναντίας" γένους δὲ 
« ΄ ᾽ , Ν » ,ὔ 7 Ι », Ἂ Δ ς ὑμετέρου εὐγονίας τε καὶ ἀφορίας, καίπερ ' ὄντες σοφοὶ οὺς ἡγε- Β 

- ᾽ 

μόνας πόλεως ἐπαιδεύσασθε, οὐδὲν μᾶλλον λογισμῷ μετ᾽ αἰσθήσεως 
ἽΝ ἴ ἿΝ 

το τεύξονται, ἀλλὰ πάρεισιν αὐτοὺς καὶ γεννήσουσι παῖδάς ποτε οὐ 
Ν [ 7 “Ὁ 3 Ν 

δέον. ἔστι δὲ θείῳ μὲν γεννητῷ περίοδος, ἣν ἀριθμὸς περίλαμ- 
7 2 ΄, Ν 3 φ ,ὔ 9 Λ Ἂ ,ὔ 

βάνει τέλειος, ἀνθρωπείῳ δὲ ἐν ᾧ πρώτῳ αὐξήσεις δυνάμεναί τε 
ἐ 

Ιαἰεα, 15 “Νοῖ οἠἱὺ ἴο ρδηΐβ στη [Π6 
στοιπά, Ῥαΐϊ 4150 διποὴρ δηΐπηαὶθ ἀθονα 
τπ6 σγοπηά, [Ππεγα οοπηθίῃ ργοάποι!οη. ΟΥ̓ 
ποῃ-Ρτοάποίίοῃ οἱ 5015 ἀπα Ῥοάϊεβ, ἃ5 

: 

,ν 
ΕἸΡ, 1. 

οἴϊεπ ἂ5 {πγηϊηρθ- του Πα Ἰοΐη ΓῸΓ Ἔδοῇ 
ΘΡρβοῖβϑ᾽ (οἵ ἀῃὶπιαὶβ, Ρ] πη 5 εἴς.) “ οἰγοιπη- 
[εύθποαβ οὗ οἶτο]ε5 [αυ]ηρ ἃ 5ῃογέ ννᾶν ἴου 
{1π6 5ποιί-Πνεα, ἀπα [Π6 τανθῖβα οσ {ΠῸ 
γϑνεῖβο. 86 ΤῚσ. τ. ΘΌΡΡΟοΒα [Π6 τονο- 
Ταςοη βίατίς δὲ ἰη6ς ἢχϑα ροϊπὶί ἃ. Τῆς 
ΟἰγΟυ ΓΘ Υ ΠΟ 6 15 ἸΟἸ ΠΕ 45 500ῃ 85 {Π6 τὸ - 
ν Ϊ Νηρ νν 66] θα 65 Α ἀραΐῃ, δη αἱ {Παΐ 
Ῥοϊηΐ ἴπθτα 15 φορὰ ψυχῆς τε καὶ σώματος, 
1{{ΠδῸ 5664 νγὰβ βούγῃ δἱ Α δηά ἢὰ5 φοῃλα 
βαίεϊν ἴο πηαίαγγ. [1 [Π6 5Ξ6βα νγὰβ ποῖ 
50 η, ΟἹ, {Πουρἢ βόννῃ, αἸὰ ποῖ ἴαϊκα τοοΐῖ 
ΟΥ̓ ΠἸΒΟαΥΥΙΘα οἡ {Π6 ννᾶΎ, ἱΠεγα 15 ἀφορία. 
ΤΠΕ Ρῆγαβα 15. ΟἿΪΚ ἃ ἰαπίαβίς ναῦν οὗ 
βαγίηρ ὅταν περίοδοι ἑκάστοις ἀποτελεσ- 
θῶσιν. ὙὍΠα περιφορά οἵ ἃ 5Ποιί-Ἰϊνεᾶ 
ΒΡΘΟΙθ5. ἰ5 βραχύπορος ΔΠ4 ΟσΟὨνΘΙΒΕΙΥ, 
Ῥβοάιθα 5πουί-Πνοα ογθαίισγοθ παν 5Πποσί 
Ῥευὶοάϑ οἵ ρεβίαίοη, δηα Ἰοηρ-]νεα οΥὐθα- 
ἴτας Ιοηρ (Αὐὶϑί. εἶσ ρ)1. (71. 1᾽ το. 7775 
21 Π’., οἷ. 5εὲ ἌΡΡ. Τ᾿, ΒΕῚ 8. 2): 501]; 
γἱενγθα ΤΉ ΘΓΘΙΥ ἀ5 {ΠΕ νῖῖα] ρυὶ ποῖ ρ]6, 15 Ὁη8 
πα της βαπη6 ἴῃ ΘΥΘΙΥ ΟΥ̓ΡΔΉΪΟ οΥδαΐαχο : 
Πεηςα {Π6 ϑἴηριαγ ψυχή (ΑΡρ. 1. ο.). 
ΤῊΪ5 δχρ]αηδίϊομ, 50 αγ ἃ5. 1 Κποιν, 15 

Πα, [Π6 περίοδος ᾿γεϊηρ σΘΠΟΓΑΙ]Υ 510- 
Ροββά το Ὀς “Ὁιη]αυίβζεϊς." Οἱ. ΑΡρ. 1. ο. 

546 ΑΔ, Β 7 γένους δὲ κτλ. ΤΠε 
Ἰϊῖογα] {ταπϑαζίοῃ 15: “Νονν οἵ γοτέγ' Κι πα ἢ 
(1.6. πιδη κῃ : 1Ε 15 ἴ1Π6 Μιυιβεθ 0 ἂἵξ 

ΒΡΘαἸκη9)ὴ, “οἱανεὺ {Ππουρἢ {πῸ Ἰεαάειβ οὗ 
{π6 οἰἵγ 6 ψ ποτὰ τοι δἀποαίβά᾽ ([Π6 
τ] 4416 οἵ Ῥρϑύβοῃμδὶ ἰπίθγεβδε 1 421 Εὶ 22.), 
πο {Π6 τηοῦα 01} Πα Ὺ ὈΥ σα] σα] ΔΊ οἢ 
ἰορσθίμοσ ψ ἢ Ρεγσερίίοη οδίαϊπ’ (11. 
Β1 [Πς οΡίαϊηϊησ οἵ) “σοοά οἤξρτγιηρ δηά 
0 οἤδξρτϊηρ, "αὶ 1 νν}}] εβοᾶρα {Ππϑιῃ, πᾶ 
1Π8 {{π|6 νν1}} οοπθ 6 η {ΠῸΥῪ Ψ011} Ρερεὶ 
ΟΠ] ἀγθη ὙΥΟΠΡῚΥ ΟΥ̓ἱΠοΟρΡΡοτίαποΙγ᾽ (οἴ. 
παρὰ καιρόν 546 Ὁ). [πῃ δὐΐαπρίηρ τηαΐ- 
ἰεῖβ. οοηηβοίθα ψ] τηδύγίασεβ ἀπά {Π6 
ἰγϑαϊπμηθηΐ οὐ ομι]άσγεη εἴο., {π6 τα]οῖβ οὗ 
Οὐγ ΟἸΤΥ ΘΠΊΡΙΟΥ ὈΟΙΠ λογισμός ἀπα αἴσθη- 
σις. αἴσθησις Ὦ6]Ρ5 {Π6πὶ ἰο ἀξδοϊάθ ναί 
ΘΟΌΡ]65. 5Ποι]α θ6 Ἰοϊπθα, ννμδί ομπ]άγθη 
5Που 14 θὲ γβαγϑα εἴς. : ΡΥ λογισμός {ΠΥ 
σα]οα]αία νηδΐ Πα ΠῚ ΕΥ̓ ΟΥ̓ ΤηαΥγαρ 5. {ΠΕΥ͂ 
5Π0 14 ρου ἵνα ὡς μάλιστα διασῴζωσι 
τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνδρῶν (ν 46ο Α) 
εἰς. : 5686 Αρρ. 1, Ῥὲ 1 8 2. Βαΐ Βον- 
ΘΥΘΥ γ061] {ΠῸῪ 156 {π858 1πβίγατηθηΐβ, {Π6 
{ἰπὴ6 ΨΜ}1}} σοιηθ ΠῈη ΟΠ] γα ἀγα Ρ6- 
σοίίξῃ οὐ δέον. ὙἼΠΕ δα] 1165 ποῖ ψ ἢ 
1Π6 τα ]6γ5, πὶ νὴ ἢ (Π6 ᾿πονια]6 ἰὰνν οὗ 
ΟΠδηρο, νη ΐοὴ 15 θεριπηΐϊηρ ἴο αἴδβοΐ οὐ γ 
οἰἵγ τοσϑίμου νὰ {ΠῸ6 γαϑὲ οἱ {πς πη|- 
νεῖβθ. ἀφορίας ἰ5 5Ξαϊ4, Ὀφοδι56 {Π6 Τα] 6 5 
πλϑὲ 1 Ῥοβϑὶ Ὁ]6. πλα]τα 1ΠΠ|Ο1Ὁ ππϊοηθ. ὑΠ- 
Ρτοάποίίνε (ν 46τ 6). Ῥοββίθὶν {πῈ εὖ οὗ 
εὐγονίας τὴν αἴεοί ἀφορίας 4150: οἵ. 555 
Αἰ. 868 8150 ἈΡρΡ.- 1: 6. 

11 ἔστι δὲ-- τέλειος. “ΕῸΣ 4 ἀϊνίπε 
ογθαΐαγθ, {Πϑγα 15. ἃ Ρϑυϊοα σου ργεποη θα 
ὈΥ ἃ παι οΥ νν ΠΙΘἢ 15 ΠΠ8].᾿ ὙΠ ΄ ἄϊνίπα 
ογραίαγο᾽ ἰ5 [ῃς. Νουα : 1 15. θεῖον, Ὀδ6- 
οαῖι56 ἴξ 15. ἃ (οά, γεννητόν, Ὀδσαιιδ6 1ἴ 15 
ογθαϊβα (1.6. μὰ. Ὀεθὴ Ὀγουρῃς ουΐ οἵ 
οαοβ Ἰηΐο οὔθ). ΟἹ. 7771. 30.Α ἂδμά 
Ῥτοοὶα5 ἡ: 7 νι. 80 Ὁ. ΔΙ περιλαμ- 
βάνει οἵ. 7 λεαεοί. τ418 Α. ὙΠα ἀριθμὸς 
τέλειος 15 {Π6 Ῥουϊοα δχρυθϑϑίηρ {Π6 ραβία- 
τἰοη οὗ (ῃ6 {Ππίνετϑβε, 1.6. {Π6 {{π|6 νν Πίοἢ 
15. ουθαίϊοῃ οσσιρῖθ5. ΒῸΥ {Π6 πηθία ΠΟΥ 
οἵ. [ῃ6 ΟΥΡΗΪς νεῦβ65 οἱϊθα Ὀγ Ῥσοοὶαβ 27: 
71η1. 94. Β Δη4 95 Ε- δ ΠτηΡΕΥ ἰ5 ἃ 
ἤΠ8] ΟΥ̓ ΘΟ" δ ΠῚ. Π] 8 [1Π ΠΙΠΠΊΡΘΥ θΘοδιιβ ἰξ 
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᾿ “ Ἂ ΄ δ -“ 

καὶ δυναστευόμεναι, τρεῖς ἀποστάσεις, τέτταρας δὲ ὅρους λαβοῦσαι, 
ε ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ αὐξόντων καὶ φθινόντων, 

τελειοῖ τὴν γένεσιν : οἵ. 7 οἱ]. 447. Ῥ. 58 
εᾶ. Αϑι. ῬΡΙαΐο νυ Ίβεὶν ἰθανϑθ ἐλὴς πα στη 6. 
Βηγοιαεα ἴῃ βἰΐθσποα ἀμ οὈβουτγ. 566 
ἌΡρ. 1, Ρὲ 1 8 3 ἴοσ ἃ [1] αἰβοιιβδίοῃ οὗ 
186 βεηίβηςθ. 

12 ἀνθρωπείῳ δὲ-- ἀπέφηναν οἶνεϑ τι5 
{πε περίοδος ΟΥ̓ ΡεΙ]οα οἵἉ σεβίαδίίοη ἴον {Π6 
Βαπιδη ογθαΐατα “δ πα [ΟΥ̓ ἃ Πυπιδῃ οὐθᾶ- 
ἴπγα ἴῃ ΠΟΠΊΡΘΙ 5 ἴΠ6 ἢιβὲ ἴῃ Ψ ΠΙΟΠ 
τοοί-ἀπηα- 5] πᾶτε ᾿πογθαβαβ, ΘΟ ΡΥ ΠΘΠαϊησ 
ἴτας ἀἰϊδίαποας ἂἀπα ἴουγ [πηϊῖ5, οὗ ε]6- 
τηθηΐβ {παΐ τηαῖκα Π|κ6 απ ΠΠΠ1ΠΚῈ ἀπα νγαχ 
Πα νγᾶπ6, ΤΕ ΠΟΥ 411 [Πϊηρσϑ σοην Υ5 8 Ὀ]6 
δηα ταϊϊοπαὶ ἢ οὴα ἀποίμοσ.᾽ ὍΠ6 
σοπδίσιοίίοη ἰ5 ἀνθρωπείῳ δὲ -«-γεννητῷ 
ἔστιν ἀριθμὸς:- ἐν ᾧ κτλ., ἀπᾶ [παΐ ἰ5 
1561 5ποτὲ ἴογ ἀνθρωπείῳ δὲ -«-γεννητῷ 
ἔστι περίοδος ἣν ἀριθμὸς περιλαμβάνει -- 
ἐν ᾧ κτλ. ὙΤΠΕ “ἢτβῖ᾿ παιηθεχ 15 οἵ οοῦτβα 
1Π6 ἢιβδὲέ παῦε δἰευ ππῖίγ. αὐξήσεις 
“Ἰπούθαβθθ᾽ ΙΏΔΥ ἴῃ ἰἰβ6] τηθαη Εἰ[ΠῸΥ 
“Δαἀα!οπ5᾽ ΟΥἨ“Ἰλα] ΠΡ σα !οη5.᾽ δυνά- 
μεναι τοίειβ ἴο “σοοίβ᾽ (οἴ, Επ0]. Χ “7. 
11), δυναστευόμεναι ἴο “Ξ4τιατο5᾽ (ῬΥΟΟ]. 272 
γ γι. «ογι7ι. ε. ΚΥΟΙ] Π| Ρ. 36. 9-12 
εἰ 4].}, αηὰ “τοοί- πη -βαααγα ἸΠοΥθα565᾽ 
Τηθαη5 εἰπε “δαἀάϊίῖοηπβ οἱ τοοΐβ ἴο 
5]πατοϑ᾽ ΟΥ̓ “ΤῊ ] ΡΠ] σα ῖοη5. οὗ τοοῖβ ὈΥῪ 
βαπαγθβ.᾽ τρεῖς ἀποστάσεις εἰς. 5πενν [παῖ 
εἰ ῤίεαξίογιΣ ἀπὰ ποῖ δἀάϊτοηθ ἅτα 
τηθαηΐ. 7ῃ6 (ἢτθε ἀϊδίαηοες δῖε μῆκος, 
πλάτος πιὰ βάθος, αὐα [πε ἴουγ ὅροι {ΠΕ ῚΓ 
αἰϊεμπάδης 1ἰπηϊ5. ὙΤῊῸ5 ἴῃ ΕἸρΡ. 2. ΑΒ, 

ΕἸΡ. 2. 

ῬΟ, ΟΤ αἵἴα ἴῃς ἴἢτεα ἀποστάσεισ, ΑΒ 
μῆκος, ΒΟ πλάτος, ΟὮ βάθος, ἀπὰ Α, Β, 
Ό, Ὁ [δε ἴουγ ὅροι. (Οἵ ΝΙο. 7ηγοά. 47. 
Ρ- ττ6 Αδβί εἴ τι γὰρ στερεόν ἐστιν, τὰς 
τρεῖς διαστάσει ----ἰΠ 6 ἅγα οδ]] δα ἀπο- 
στάσεις ἴῃ 7 λεοΙ. Α41,,. Ὁ. 23---πάντως 
ἔχει, μῆκος, πλάτος καὶ βάθος" καὶ ἔμπαλιν 
εἴ τι ἔχει τὰς τρεῖς διαστάσεις, ἐκεῖνο 
πάντως στερεόν ἐστιν, ἄλλο δ᾽ οὐδέν : 4150 
ΙΔη Ὁ]. ἐγε ες. Ζείγοα. 41γ. Ὁ. 93. Ῥ᾿βί6 1 
στερεὸς δέ ἐστιν ἀριθμὸς ὁ τρίτον διάστημα 
παρὰ τὰ ἐν ἐπιπέδοις δύο προσειληφώς, 
δηλονότι τετάρτου ὅρου προσγενομένου" ἐν 

γὰρ τέσσαρσιν ὅροις τὸ τριχῇ δια- 
στατόν, Ατὶδί, ΖΟῤ. ἅ 5. τ450 5241. πὰ 
ΠΊΔΠΥ ΟἴΠΟΙ ρᾶββᾶσεβ αιοίθα ἴῃ ΑΡΡ. 
Ι, ῬΕῚ ὃ 1. (ὐὈμβεαπθηΥ {πῸ Δυἢ- 
τηείϊοα] πηθαηΐηρ οἱ αὐξήσεις---λαβοῦσαι 15 
ΤΊΘΥΕΪῪ “τοοί-η-5 πᾶτε Π.] 1011 σα !οη5᾽ 
1.6. “τη ] Πρ] οαἰίοπβ οἵ τοοῖ Ὀγ βαϊαγα, ἴῃ 
οἴου ψοσᾶς οὐδίηρβ ((ῃτ|5 τὸ Χ τυῦτε τοῦ, 
ὌΝ Α ΞΕ α, Ὑ 2, ΞΞ25), οὐ κυβικαξ αὖ- 
ξήσεις, αὶ ῬΏταΘα. ὙΠΟ 1561} τηϊσῃί μγῈ}]} 
ανε Ῥβθὴ εἰηρ]ογεα Ὀν ΡΙαίο, Ἔβχοερί 
{παΐ με Ππαβ δὴ οδ]εοΐ ἴῃ ἀγανηρ αἰΐθη- 
το ἴο {π6 αἰβεγεπί βίαρεβ ἴῃ {ΠῈ Ῥτόσθ55 
οἵ αἰρτηδηΐδίοη (5ε6 ΑρΡρΡ. 1, Ρε τ 8 4); 
ΔΠΑ ΡΔΙΓΥ 415ὺὸ Πα νγαπίβ πε Μιβε5 ἴο 
ῬΙΈΒΕΥνα {Πεῖγ οΠαυδοίευ 85 ὑψηλολογού- 
μεναι. ἼΤΠε ρετοά οἵ Πυπιαῃ σοβίδίϊοη 
15 {πευϑίοσα {Π6 ἢγβδέ πυμθεσ, ἴπ νΒΙΟἢ 
“ρα θίηρθ τηᾶΐτα δνευυί πη ῥητὰ πρὸς 
ἄλληλα᾽---Ρας ουρίηρθ οἵ ν παῖ ὍΤΠῈ 
ΔΏΒΥΨΘΙ ἴ5 “οἵ δ]θιηθηΐβ νΒΊΟι τπακα {Κα 
Δα ὉΠΠΚῈ πα νναχ ἀπά ὑγᾶπα.᾿ ὙὍὙΠ656 
Θ]απηθηΐβ αὐ ἴΠ6 Πυθοῖ β. 3, 4 δά 5, 
ΒΟ τηθαϑαγα ἴΠ6 ἴῆτεα 5465. οἵ (ΠεῈ 
Ῥγιίμαρογεδη ἑῳογονικὸν τρίγωνον (ῬτΟΟΙ. 
771. 767,12. 11 Ῥ. 43. 10), {με {Δ πρ]6 ΜΠ Οἢ, 

ο 

; 8 

Β 4 Α 

ἘῚΡῚ 3. 

Τῆς Ῥγυιπαρογεαῃ {τ ηρ]6. 

85 ΨῈ ἀγα ἰπίουπιθα ὈΥ πΊΔῊΥ Δα ΠΟΥ {165-- 
Αὐϊβίοιϊθ, Ῥ]αΐασο, Αὐιβῖάας Οὐ] πΕΠ|6- 
5, Ρτοοΐαβ δηα οἱ ε 5--- ]αΐο πιαάᾶς τι58 
οἵ ἰπ μὶς Νιυμρθευ. ὙὍΠαῈ δπίεοράθης οὗ 
ὧν ἴῃ ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυ- 
γείς 15 ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ 
αὐξόντων καὶ φθινόντων, ἀπιἃ 45 ὧν ἐπίτρι- 
τος πυθμήν ταδανβ “οὗἨ ΜΏΪΟΝ 4, 3, ΡΙαίο 
ἨΪπ56 {6115 τι ἴννο οἵ ἴπΠῸ6 πα ε 5, απὰ 
ἴῃς τπϊγὰ 15. αἷβο τϑαά!]ν βιρροβίοα ὈῪ 
πεμπάδι. 3, 4 απὰ 5 ἅἴ6 βαϊὰ ἴο “πηαῖκα 
1Κ6,᾽ Ῥδοαιβθ, α5 νγὰ 51|8}} ες, ἰπ (ῃς 
Ἰαϊίεν ρατί οὔ ἰῃς Νυσαρου, πεῖς {Π6 
{υἰαηρ]ς [1615 15. οδος 5. ἃ κοσμικὸν 
τρίγωνον (Ῥτοοΐτ5 1.6. 1 Ρ. 45. 23), ἴΠ6 
Ῥγοάποα ἴῃς “Παυτηοηγ᾽ 26οο", απ Ξηπατα 
ΠΌΠΟΙ ἀτς ὅμοιοι (14 7}0]. 1.6. Ῥ. 82): 
ΠΥ “τααῖκα ἈΠ] Κα Ῥεσασβα {ΠῸν ρτοάποθ 
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τς πάντα προσήγορα καὶ ῥητὰ πρὸς ἄλληλα ἀπέφηναν" ὧν ἐπίτριτος Ο 

[πὸ “Παυπιοηγ᾽ 43οο Χ 27οο, 8η4 οὈ]οηρ' 
παι οῖ5 δα ἀνόμοιοι (1}".) : [ΠΕ Ὺ ἀγα βαϊὰ 
ἰὸ ναχ ἀπά νγὰπθ ἴῃ ἃ ἤσιυγαίίνε 56 η56--ἰο 
τγὰχ ἰπ [Π6 ἢτδὶ Πδυοηυ, ὙγΠΪΟΠ ΥΕΡτα- 
βϑηΐβ ἴῃ ἃ οουίαϊῃ βθηβα {πΠ6 ψναχὶηρ οἵ {ῃ 8 
{Ππίνεισθ, πα ἴο νὴ 'π ἴΠ6 ϑβεοοῃά, 
ΠΟ ταργεβθηῖβ 5 σγᾶπθ., ΑΔ [Π6 
ο]θπιθηία οαἱ οἵ ψηΐοῃ (ῃς {Ππΐνεῦθα 15 
[ουτηβᾷ, {πον τλαῦ 6 βαϊάᾷ ἰο σον ψΊ 
115 σσόννίῃ, ἀη4 ἀθο!πα ν ἢ 115 ἄεο]η6. 
ΤΠΕῈ νοτᾶς παᾶνθ αἷϑο ἃ ἔπι Π Υ ππβαΠΙηΡ᾽ 
45 ἃ ἀεβουϊριίοῃ οὗ 3, 4, 5 τεραγάεα 85 
1[πῈ ἀρχαί οἵ ἐνεγγΠῖπρ ΠΙΟΝ οχἰβίβ: 566 
Αρρ.ἷ, Ῥεῖ 8 5. Νον [πε ἢγϑε ΠαΠΊ ΒΕΓ 
ἴῃ ψΒΙΟἢ σα ϊηρβ οὗ 3, 4 δπᾷ 5 δῖ6 ῥτὲ- 

βοΐ ἰ5 2354 Ἐρτειό, δῃᾶὰ Αὐβιι ε5 
ΟὐἰπιΠαπιι5, ἴθ [Π6 Ῥαββᾶσα μεῖς Πα 
τοίοιϑ ἰο Ρ]αΐο᾽β πυση  Υ, βρεαϊείησ οἵ {πῸ6 

Ῥγιπαρογεαη {τδηρῖθ, σγοπλαυο ἀλλ᾽ εἰ 
καὶ τῶν πλευρῶν ἑκάστην κατὰ βάθος 
αὐξήσαιμεν (βάθος “γὰρ ἡ σώματος φύσι") 

ποιήσαιμεν ἂν τὸν διακόσια δεκαέξ, 

ἰσάριθμον σύνεγγυς τῷ τῶν ἑπτα- 
μήνων (ρ. 151 Μεῖθοτα). Αὐἱβίοι]ς α5ὸ 
ἴῃ “υϊ. Ἐ τ2. 151τ68 5---8, δοοογάϊηρ ἴο 

ΘΟΗ πο  4οβ ἱπίεγργείδιίοη. οὐ 15. ὑγοσάβ, 

ὙΠΟ 1 ῬεΙϊονε ἴο 6 τὶρῃξ, ᾿ῃουτη 5. τι5 

[παΐ τπὲὸ ψνποῖα πυτηθοῚ οἵ {Π15 βθοίίοῃ 15 

216: 5ε6 Αρρ. 1, Ρὲ [. Οηἡ πάντα--- 
ἄλληλα 566 ποχί ποίβ. [πὰ Αρρ. 1, Ρὲ ἢ 

8 41 Πᾶνε [ὙΠ] ἰγεαϊθα οὔ [Π6 τηθδηϊην 

οἵ 41] {πε56 σα]ου]αϊίοηβ. ὙΠ6 αϊΠεγεηΐ 

ταδὶ πουλαῖϊοα] [ουτ5 ἅτ ἀἰβοιιββθα ἴῃ 4618] 

10. Ρὲ ἱ 8 1. ΜΥ εχρίδπδίίοη οἵ {Π|5 

Ῥαββαρε 15, 85 ἴᾺΥ ἃ5 1 οδῃ (Ἰβοουευ, ΠΕΥΡ, 

χορ δ5. τεραγαβ αὐξήσει-ς---δυναστευό- 

μεναι. ϑοπῖθ οἴπαῖ νίθννϑ 816 τηθηςοηδά 

ἴπ ΑΡΡ. 1, ΡΕῚ 8 τ δᾶ ἢῃ. 7272. 
τ5 πάντα προσήγορα κτὰ. (. 

ῬΆΪΪΟΙ. 2... 15 Μυ λοι πάντα γνωστὰ καὶ 

ποτάγορα ἀλλήλοις---ἀπεργάζεται. ὙΠῸ 

Ῥυιπαρογθαηβ ἀββουίοα {Ππαΐ [Π6 ΘΛ ΌΥγΟ 

ἄδνεϊορβ δοοοσαϊηρ ἴο {Π6 ῬΙΟΡΟΥΟΠ5 

οἵ [με ἁρμονία ΟΥ̓τηιβῖοα! 50816. ὙΠῸ 

βυβὲ δίαρθ 5 φοιηρίείς ἴπ 6 ἄαγβ, [ΠῸ 

βεοοπᾶ ἴῃ 8, απ 8:6 ἰ5 “ἴπ6 ἔουτίμ᾽ 

(διὰ τεσσάρων). ὙΠῸ {πἰγ 5βίαρε (πηαϊο- 

ἴῃρ' Π65}) ταῖκεβ 9 ἄαγβ, ἀπά ὁ : 6 15 Π6 

απ’ (διὰ πέντε). ἴΙ᾿ (Π6 ποχί 12 ἀδγ5 

(πε Ῥοάγ ἰ5 ἰοιπιβδᾶ : δπᾶ 12 : 6 |5 

[Π6 οεἴανε (διὰ πασῶν). Τοία] 6 Ὁ 8 Ὁ 

912-35, 8Π4 35 ἴ5 8 ἁρμονία (ΡΙπέ. 

ἀε αγιΐνι. φέγι. ἔτι 7 ἴηι. τοι Ἐ). ΝΟΥ͂ 

Διό-ε(6 χ 35) "6, 50 τμαΐ “τό σοπίαϊηβ 6 

ἁρμονίαι τορεῖποῦ ἸΠ 6 [ἴπλ65 ἡ πάντων 

ἀρχή 1.6. ἴπ6 πηῖΐ (τοῦ δέ. ἐκ ΛὨεον. ἴνι 

ν. [4π᾿8 275. ϑεγ12έ. ΟὟ. Ῥ. 270), ΟΥὉ ἱἔγοιυ 

1|κε ἰοσεῖου τ ἘΠ6 πιαυτασα πυπηθ Υ 
6. Ἐὸογ [ἢ6 δνϊάθηοα πα {αγῖΠοὺ ἀ (4115 
566 ΑΡΡ.1, Ρι 11 4: 
.546 σ ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν κτλ. Τηῃ 

ἀνθρωπείῳ δὲ--- ἀπέφηναν ἴΠε ῬγΓΠαροτεδῃ 
{Δ 016 νγὰβ εηρ] ογεά ἴο σοηῃβίσιοις (Π68 
Ῥετοά οἵ ρεβίδιϊοη ἴοσ {Π6 τηϊογοοοϑιὴ 
ΟΥ̓ΤΉΊΔΠ : ΠΒΕΙΘ ἴἰ 15 τπιϑεα ἴο οοπβίσαποίς ἴννο 
Ῥοιϊοάβ ἴῃ ἐπα ΠΠδιῖπηθ. οἵ {Π6 τηδουοσοβτα 
ΟΥ̓ [0π΄νοῖβθ, [οΥ {Παΐ 15 ναὶ Ῥ]αΐο τηθδῇ5 
ὈΥ {πε ἴνγο “μαγπιοηΐοβ.ἡ ὍΤΠΘ {Υδηβ]διῖοη. 
ἴθ: “οὗ ψῃϊοῃ, 4, 2 πηαυτϊθα τ] 5, γ᾽ 6] 5 
ἔνο Βαιπιοηΐϊθ ΕΠ (γῖσα ἱπογθαβεά, 
[Π6 οπε βδηπα] δὴ βδαπ8] πατηθεΥ οἱἉ {1Π|65, 
50 ΤΏΔΩΥ {{π|65 1οο, {π6 οἴμοι οἵ δα] 
Ἰεηρίῃ ὧπα6 ταῦ, Ῥὰΐ ΟὈΪΟηρΡ:---οα {πὲ 
ομὴ6. εἷάβ, οἵ τοὺ βηπαῖεβ οἵ ταίϊοηδὶ 
ἀἰϊαιηδίθιβ οὐ ἔνε ἀϊπηϊπϑηεα ὈΥ οπ8 
δδο, οὐ 1 οἵ [ἱτγγαίΐοπαὶ αϊατηθίευβ, 
ῬΥ ἵνο: οα (Π6 οἴμεῦ οἵ οπβ Βυπάτεα 
οὔδε5 οὔ τπτοθ.᾿ ὝὙΠΕ απίεοράεηϊ οὗ ὧν 15 
ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ αὐξόν- 
των καὶ φθινόντων, ΜΏΪΟΝ 1 Ππανα ΑἸτε ΔΎ 
ἰπἰευργείεα ἃ5 [Π6 πυτηθοΥ5 3, 4, 56. Οἵ 
{π656 πυροῦ (ὧν) [Π6 ἐπίτριτος πυθμήν 
1.6. 3,4. (εἴ, ὙΠεο ϑιώγιῃ. Ῥ. 8ο εα. 
ἩΠΠΟγ, Ῥυοοὶαβ 1. ο. ΠῚ Ῥ. 37 ὁ ἐπίτριτος 
πυθμὴν γ' καὶ δ΄), 15. “παγγῖοα᾽ οΥ “οοι- 
ῬΙοα’ ΗΠ 5. Ὑπαῖ ἴ5 ἴο 580, 3, 45 ἀπά 
5. 816 τη] Πρ]164 τορείμου: ΠΈηΟ8. ΜῈ 
σε 5ΞΧαεα Χρτόο. “Ὑμιῖοα ἱπογθαβθά᾽ 15 
“Ἰἢγδο {{πὴ65 τα] Πρ] 164 ὈῪ ᾿(561᾽; απ ύο 
(Πτῖςε ἱποτθαβθα ἰ5 Ἱπουοίογε ὅοχ ύοχ ύο 
χόο. ΤΕΐβ βιπη, ΨΒΙΟΝ 15. 12,06Ο,ΟοΟΟ, 

γἱεάς ἔνγο παυπηοηΐθθ. Οπα οἵ {πε ἵνο 

ΠαΥπομἶθ5 5 “θα 18] ἢ 6418] ΠΌΠΊΡΕΥ ΟΥ 

{ἰπ65, νἷΖ. 50 τηΔ}Υ {ἰπλ65. τοο,᾿ ἴῃ ΟΙΠΘΥ 

ποτάβ, ἴἰ 15. ἃ βαπαγο (οἵ. 7 εαεί. 147 Ἐ) 

Θαοἢ οἵ ψΠοβα 51465 15 ἃ οουίαϊῃ ΠΌΤΑΒΟΥ 

Οἱ {{π|65 τοο ((ογ τοσαυτάκις οἵ. τοσοῦτον ἴῃ. 

Α11.1 το8 ΕἸ), νὶΖ. οἵ οουγ58 36 {{π}65 100, 

ἴον ὐοχοχόοχ όο-- ΞύοοῦΞ. 886 ΕἸΡ. 4. 

Α 9000 

Ὁ600|600 χ 0 χ ΟῸχθθι 

Ὀ ο 

ΕἸῚρ. 4. 

ὙΠῸ οἴου παυτηοην ννῃϊομ ο Χο Χο Χ ύο 

γἱο]45. 15. ἃ τϑοΐϊδῃρ]ς (νὰ προμήκη οἴ. 
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πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς δύο ἁρμονίας παρέχεται τρὶς αὐξηθείς, 

ΤἈεαεέ. 148. Α), οπ6 οἵ ψῆοβε 51465 15 ὁΠ6 
Βυπαάγεα οαθα5 οἵ 3, ἴ.6. 27οο, δηά {πΠ6 
οἴπευ [π6 πατη θοῦ ΟΠ Ρ]αΐο ἀθβουῖ 65 
ἴῃ ἑκατὸν μὲν---δυοῖν. Υ̓Παΐ 15 [Παΐ παπι- 
Ῥεῦῦ ἀριθμοὶ ἀπό τηδαπβ (πυπΊοτῖο]) 
ἐβάιδτοβ οἵ᾽ (οἴ. ῬτοΟΙ. 1. α. 11 Ρ. 38. ο εἴ 
41.}: [Π6 5146 ἴῃ παεβίίοη 15 {πεγείοσα 
“τοο 541|ᾶγε5 οἵ᾽ ---τυμαΐί ὃ ΟΥ̓ [Π6 ταϊίομδὶ 
ἀϊατηείεσ οἵ 5 εἴο. Νον {μ6 “ταί! μα] 
ἀἰϊατηείοσ οἵ 5᾽ 5 πΠ6 πεαγεϑδὲ ταίϊομαὶ 
ΠΙΠΏΡΕΥ ἴο {Π6 γθὰ] ἀϊατηδίου οἵ ἃ βαιατθ 
ΜΠΟΒῈ δἰάθ ἰς 5 (Τθο 1]. σ. Ρρ. 43 ἢ 
πα οἴποὺ δας που 165). ὙΠΕ γε] ἀϊαπηθίευ 

Α Β 

ὄ 

Ό Ξ ο 

ΕῚΡ. 5. 

οἵ ἃ βηϊιατα ῆοβα 5ἰθ ἰ5 5 ἰ5 κὔβοι 866 
ΕἸσ. 5. ΑΟὔ Ξε 55- βἤξξ κρο (Ὀγ Ῥυίπαρογαβ᾽ 
[απιοι εὕρημα Ἐπο]. 1 47): « ΑΟτ ψ5ο. 
Αμά [Πδ πεαγεϑβέ γϑέϊ θη] Πα ΠΟΥ ἴο {50 
3 ΤῸ ἈΠΙΟΞΞ:Σ ΟΟΠΕΘΠΠΟΠΕΝ, ἢ 15 
“Π6 ταίϊοηαὶ αἰαπηθίοσγ᾽ οὗ 56. Δπά τοο 
54 85 οἱ ξξιοοχ 49ρξΞ- 40οο. Βυΐ να 
81 ἰο]ὰ ἴο αἰ πα  πῖβῃ [Π6 τοὺ 5418 765 ὈΥ 
ΙΘ40ῃ. ὴ)0Ὸ 50: 4000 --([ Χ ΙΟ0)ὴ ΞΞ- 4800. 
ΤῊΙ5 5146 15 {[Ππουείοσα 48οο. πα ψογάβ 
ἀρρήτων δὲ δυοῖν οἷν τι5 Δἢ αἰζεγπδίϊνα 
ὙΑΥ οἵ γϑδοῃϊηρ [Π6 ΠΌΤΟΥ 4800. ὙΠῈ 
σοπβίγποίοη 15 -- ἀπὸ -- ἀρρήτων δὲ -- δια- 
μέτρων δεομένων:- δυοῖν -«- ἑκάστων :- Ξε 
(οτ οὗ τοο) “βηϊαταοβ οἵ 7γγαξίογια ἀἰατηδίους 
οὗ 5, νγδηίηρ 2 βὰς ῃ. Νον (6 2776- 
Ζογιαὶ αἰατηεῖευ οὗ 5 15 ψί5ο. ϑαπαῖα (Π15 
ἀηα 1 θΕοομη65 50. ΙΟ0 5618 Γ65 οἱ 50- 
βοοο. ϑαυρθίταοί 2 ἔτοτη θαοῇ βέμιαγα δηᾶ 
γοι ἢᾶνε βοοο --(2 Χ τοο) ξ 480οο. Τῇε 
ἴνγο 5ἰ4εβ. οὗ [ῃΠ8 οὈ]Ἱοὴρ αἵ {μεγείοσα 

᾿ 4800 Β 

Θ 

Ξ] 60ὺχ 60 χ θῸ κ 600 
οἱ 

ὈΌ [οἹ 

ΕἸρ. 6. 

4800 απ 2700 (οπες Βυπάτθα οὐδε5 
οἵ {ἢτε6 ἢ. ὍὕΠὲ αἴϑὰ 15 48οο Χ 2700 -- 
12,ρύο,οοο ΨΏΪΟΝ 15 ὀοχύοχόύοχ όο. 
8εε ΕἸσ. 6. Τῆι ἔπε δὶ πλθίϊοα] τηθϑη- 
ἴησ οὗἉ {ῃϊ5 ρατέ οἵ ΡῬ]αΐο᾽β. ΝΌΤΩΕΥ ΤΑΥ͂ 
Ῥε ἐχργεββεά ὈΥ͂ ι.ι5 85 [ὑ!]οννβ: 

(3 Χ4Χ 5)1Ξ: 2όοοϑΞΞ48οο Χ 270ο. 
Τη {Π15 Ἔχρ᾽ απαίΐοη, ΠΟ ἢ 15 ἀείβηεα 
αἱ Ἰεπρίῃ ἴῃ ΑΡρΡ. 1, ΡΕ 1 ἃ 2, ἴπ6 τηοβὶ 
ἱπηροτίδηξς ΠΟνΘΙΥ͂ 15 ΤΥ σαν οὗἉ τρὶς αὐ- 
ξηθείς. Μοκί, Ραὲ ποῖ αυϊίε 81], οἵ 1Π6 
οΟἴΠοΥ Ἔχργθϑϑίοηβ πᾶνε θθαπ Ἔχρ]αϊπαά ἴῃ 
1Π6 ἀῦονβε γγαὺ δὲ οὔθ {{π|6 ΟΥ̓ΔΠΟΙΠΘΥ, 
1Ππουρἢ πανθυ, 85 ἴα ἂἃ5 1 πᾶν ποίϊςεα, 
ΕΥ̓͂ ΔΗΥ͂ 5ἴηρὶβ οὐἱϊο. ὙΠ τηβϑαηΐησ οὗ 
ἐπίτριτος πυθμήν νγὰ5 ῬΕΥΓΘΟΙΥ νγ6}} Κπονγῃ 
ἴο αποϊθπέ τηδι πουηδί!οίαηβ: δηα ῬτΟΟΪα5 
[Ὰ}}γ πηάεγβίοοα {ῃ6 “γί οπα]᾿ δ η4 “ἶγτάὰ- 
το Π41᾽ αϊατηείειβ οὗ 5. Τὴ ΠΠῚ εχ- 
Ῥ]απαίίοῃ οὗ ἑκατὸν μὲν .---τριάδος 15 ἄπ ἴο 
Βατοζχὶ, Ἔχοθρί {πμαὶ με 414 ποῖ στ] Πρ]ν 
1πΠ6 51465. Α5 τερατάβ τρὶς αὐξηθείς, 1 
ῬΕΙΙανα πδὲ 1 μβᾶνε ρῬτονεά ΤΥ νίαν ἴῃ 
ΑΡΡ.Ι, Ρε: 8 2 ἀπά Ρὲ 1]. Ηδξετε 1 Μ1]} 
ΟἾΪΥ 54Υ {παῖ πὲ 85 ἴῃ [ῃ6 ἱπογϑαβίησ 
ΒΕΥ65 1, ὅο, 56ὅοο, 2ιύοοο (8 ΠΌΡΟΥ 
2ιύοοο οἵ ὅοὐ 15 ἰῃ8 “λίγα ἱποτθαβε᾽ 
(τρίτη αὔξη) οἵ απὶῖγ, 50 ἴῃ {Π6 ᾿πογϑαϑίησ 
56.165 ὅο, 3ύοο, ιύοοο, 1:φρύοοοο, 
[Π6 ΠυΤΡΕΥ Ι2ούοοοο ΟΥ̓ (45 τῦδ ἜΧΡυῈ55 
τ, θαξ 45 Ρ]αΐο, ἴο ποῖ “ρονγεσ᾽ ἤϊεδῃβ 
ΕἰΓΠῸΥ “βαπατα᾽ ΟΥ Ὼ “Τοοί,᾽ ΠΕνΘΥ αἸά ΟΥ̓ 
σου] αχρύαβθ ἰΐ, 6ο) 15 {86 {πϊτὰ ἰη- 
οτβαβα οἵ ύο. 

τό συζυγείς. ΤΠ τηδίαρΠοΥ 15 ἔτοτῃ 
τηδιγίαρθ, ἀηα τηδιγίασθ, ἃπιοησ (ἢ 6 

ῬυιΠαρούθαηβ, νγὰ5. ἀβια }}]}Υ ΘΧΡγοσβθα ὈγῪ 
τα] ἰΡ]Ιοατοη. Τἢὰ5 6, νΒ]Οἢ 15 {ΠῸ ρῥτο- 
ἄποι οὗ (ῃ6. ἢγβί πιαὶα πη θΕΥ 3 δηᾶ {ΠῸ 
ἢγβί ἔλα] 8 ΠΌΤΟΥ 2, νγὰ5 σα] δα Ὀγ {ΠΕ ΠῚ 
ῃαυτασθ. συζυγεῖσα 4150 τηθᾶῃ5 “ἸὩὉ]11- 
ΡΙεὰ ψνι’. ἴῃ Ῥιοοὶὰβ 1. 6. 11 Ρ. 544 
(Ὁ Ὁ}} ΤΕ Σ 8.2): 

ύο ἁρμονίας. ΤῊΣ «ἥατατο ἀπᾶ οὔ- 
Ἰοὴρ τὺ Ὀ6 ταραγθα δἃ5 ἁρμονίαι Ὀε- 
οαπθα ἴῃ {Ππδ6πὶ, ἃ5 ἴῃ (Π6 πα θοῦ τι 
Όονϑ, 411 {Πϊποϑ αὐ προσήγορα καὶ ῥητὰ 
πρὸς ἄλληλα. Τῆι 12,9ὅο,οοο ΞΞ (35 1) 
Χϑύο,οοο, 850 (ῃαΐ, 85 35 ἰβ5 ἃ ἁρμονία, 
12,)06ο, οοο οοηίαϊη5 (Π Ρογίθηζοιβ Πα! 06 Υ 
οἵ 26ο,οοο ἁρμονίαι φίκς (1 Χ 36ο,οοο-:Ξ) 
26ο,οοο, Ἔδοὴ ἁρμονία (πιι5 Πανίηρ αὐάεὰ 
ἴο 1ἴ, ἃ5 Ὀδιούθ, ἴΠ6 απὶξ νης ἢ 15 ἡ πάν- 
των ἀρχή. ὍΤὴδ Ὡἁπαίορυ Ὀδΐνγεθη [ἢ8 
Μ|ιογοοοβὴ ἀπ ἴῃ Μδογοοοβπὶ 15 {Πτ|5 
ΡΙεβοσνεα ἢ 866. οἡ πάντα--ῥητά 546 Β 
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2Οὃ ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5466 
Ἁ δῚ 7 ΄ ͵ "πὶ 

τὴν μὲν ἴσην ἰσάκις, ἑκατὸν τοσαυτάκις, τὴν δὲ ἰσομήκη μὲν τῇ, 
γη 0 “κ᾿ δέ ς Ν Ἂ 2 θ ἴω 2 ἈΝ ὃ « “ {ὃ 

βρομῃηῃκή ὁ9ε, ἔεκᾶτον μὲν ὡρισμὼν ἀπὸ Οοἰαμεέετρων ρήητων σπεμπαοος, 

δεομένων ἑνὸς ἑκάστων, ἀρρήτων δὲ δυοῖν, ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος. 
Ἷ ᾿ ΓΑ ξύμπας δὲ οὗτος, ἀριθμὸς γεωμετρικός, τοιούτου κύριος, ἀμεινόνων 

Ν , ΄ «“Ν “ 2 7 ΒΗ δὶ | ς , 
τε καὶ χειρόνων γενέσεων, ἃς ὁταν ἁγνοήσαντες υμιν ᾿ οὐ φύλακες Ὦ 

,7ὔ , ", δῷ , ᾽ ΕῚ “»“ ΕΣ 3 

συνοικίζωσιν νύμφας νυμφίοις παρὰ καιρόν, οὐκ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐὑ- 

17. ἑκατὸν ΑἼΞ: ἕκαστόν ΑἸΤΙ Ζ. 

αὔῦονθ. 80. τῇσοῃ [ΟΥ̓ ἴπ6 ἀὐΠπηθίϊοα] 
τηθδηϊηρ οἵ {π6 ἴθυπὴ ἁρμονίας. Ιῃ ΑΡΡ. 
Ι, Ῥὲ ᾿ ὃ 5.1 μᾶνϑ ρίνεβη ΧΩΥ ΤεᾶβΟἢ5 ἴῸΥ 
σοπηθοίίηρ {πΠ6 ἔψοὸ ὡρμονίαι «ιῖῃ {Π6 
τη οὗ [π6 Ζοἠἠίειδ. [τὶ [Πα την τνα 
416 [ο]4 πον ἴνγο ον ο]65 οἵ δαῖτ] δπα ναβὲ 
ἀυτγαίίου ἱπνδυαὈ]Υ ϑισοθθα μα Δ ΠΟΙΠΟΥ 
ἴπ {πῸ 1 οἵ {π6 ἰὐπίνευϑθ, ἃ ριοργαθϑῖνα 
δηὰ ἃ τοίγοργθθβδινα οὐοϊθ. ὙΠαθβα ἔἴνο 
ΟΥοἾθ5 ἀγα ἴνγο ατααΐ Ὑ βαῦ8, ἴῃ {ΠῸ ἢτϑί οἵ 
πο ἢ ὁμοιότης Ρταν 4115 ἀπα {π6 [Ππἴνευβα 
15 ἴτΈ9 ἢ δηά ϑίγοηρ, ψγ}116 ἴῃ {Π6 5θοοπα, 
ἴπ ΠΟ. χα ἀῖα ᾿ἰνησ πονν, ἀνομοιότης 
Ῥερίηβ ἴο αϑϑεσί [561 δῃα (ῃ6 {9πίνευβε 
ἤαρβ δῃά αᾶπεβ. Οἵ. 5474 5. δῖα 
{π6 ἢγϑί ἁρμονία, ΜΟΙ 15 ἃ 54πᾶῖα δηά 
{πεγείοσα ὅμοιον, γερσεδθηίβ ἴΠ6 Ῥτόρυθβ- 
βῖνε ουοΐθ, [πΠ6 ουοὶε οἵ ὁμοιότης, ἀπά [Π6 
ΒΘοοΠα ἁρμονία, νγΠ]Οἢ 15 Δ ΟὈ]ΟηΡρ, πα 
τπεγείουε ἀνόμοιον (5ε6. αῦονε οὐ 5468 
᾿ῖπεῈ 12), βίδῃβ [ὉΥΓ [π6 τβίχοργαβθινα 
ΟΥο]6, ἴπ6 ογοὶε οἵ ἀνομοιότης. Τῇ [Π]5 
Ιἀεοπεποαίίοη. 15, αἃ5 1 Ὀεῖϊανθ, οουγθοΐ, 
δα ἢ ἁρμονία γτεργεϑεπίβ ἃ ατοαΐ Υβατ. 
ΤΗΣ ἴβα οὐ ΠΌΡΟΥ οὗ δ8ο ἢ ΠΑΥΙΊΟΠΥ, 
δοοογάϊηρ ἰο Ῥ]αίο, 15 12,0ύο,οοο, ἀπά 
5 Ρ]αίο εἰβενουα βαὺβ ἰῃμαΐ {πΠ6 αταεαΐ 
Ὑεδγ ἴ5 τηδαβιγχοᾶ τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως 
ἰόντος κύκλῳ (7171. 30. Ὁ), 1.6. ὈΥ [Π6 
ἄϊασπαὶ τανοϊαςοηβ οἵ 6 ἤδάσεθηδ, νγῈ 
ΤΩΔΥ͂ ἰαἶκα [815 ΠυΤΆ ΕΣ 5 ἀθπηοίίηρ ἀδγ5. 
(Οομηνοτιίοα ἰηΐο γεαῖβ, οὐ {Π6 δϑίτομο- 
τοῖο] σα]ου]αίίοη οὗ 36ο ἄἀν5 ἴο {Π6 Ὑ88 0, 
[ο]ονεά ὈΥ ῬΙαίο πεῖβ δηᾶ βἰβεννῆεσο, 
1π6 παμθοῦ Ὀθοοιηθ5 26,οοο γϑαῦβ, ϑνῃϊο ἢ 
νγαὰ5 Κποόννῃ ἴῃ Ῥ[ΟΪ 6 παῖς ἀϑίΓΟΠΟΙΩΥ͂ 85 ἴΠ6 
γαργεες ἢ ίαίογιίσιδ αγιγεέσ. ΒΟΥ (ΠΕ ενὶ- 
ἄδποα οἡ 81] [πΠ656 ροϊηΐβ, 586 Αρρ.1, Ρε1ὶ 

δδ 5» 6. ὴ ν 
20 ξύμπας δὲ οὗτος κτὰ. “ΤῊΗϊβ ΨΠΟΪς 

Παμ οΥ, ἃ ΠΙΆ ΌΘΥ 9, δα 517171᾽ ἐλ 6 ἐαγίδ, 
ἰ5 Ἰογᾷ οὗ Ῥείίε δἀῃμᾶ νγοῦβα ὈἰγίΠ5.᾽ Οἡ 
1τἴ5 αὐ [Πτηθιίϊοαὶ οἰάθ, γεωμετρικός ΤῆΘΔΠ5 
ΟΥΪν {παἰ [Π6 παγΊ ΕΥ̓ 15 γθδομθα ὈΥ ΠΤ Δ 5 
οἵ γεωμετρία ἀῃα ΘΧΡΥΟΒ566 ἴῃ βΘΟΙΊΘΙΤΙΟΔ] 
ἤριγοβ: θα 1 Πᾶνε πὸ ἀουθέ (παὶ ΡῬ]αίο 
τηδδηΐ [πΠ6 νγνοχγὰ ἴο Ῥεξαῦ ἃποίπευ δῃα Ρῥῖο- 

ἑκατὸν ΑἽΠ; ἕκαστον ΑἾ. 18. 

Του πάθον τηθδηϊηρσ, ὅσπ1{4 016 ἴο {Π6 τϑα] 
πηρογί οἵ {πΠ6 ἴνγο Παιτηοηΐθβ νπουθοῦ {Π|5 
15 1ῃΠ6 πυῆθεσ. ΤΠ ΠΠΊΡΘΥ 15 τῷ ὄντι 
γεωμετρικός, ἴοΥ 1τἴ πηδαβιγθβ 8Δῃ 8601 οὗ 
{π6 {Ππίνετβε, οἵ νῃϊοῃ (Π6 Εδτίῃ 15 ρασί 
(οἴ. 555. Α.721. Δη4 ΝῚ 511 8 22.) : ἃ ἱπαεεᾶ 
1 15 δύ Ἰ5Έ 10 4}}γ τῖσμξ {παξ {πΠ6 τηθαηϊηρ οὗ 
{Π6 ἔνγο Πδυηηομῖο5 5Π 0] Ὀ6 βυτητηθα πρΡ 
δ {με οἹπταχ οἵ [Π6 ννΠο]6 ἴῃ ἃ 51η9}6 ρτδσ- 
πδηΐ νγοτά. ον ἀο ρσοοά δηᾶ Ὀαά ὈΙγΠ5 
ἀερεπα ἀροη [15 πα θεγ ἢ Βεοδιιβα ἴῃ 
1Π6 δαυ]ν ἀαγϑ οἵ ουῦ εγὰ, πα αοα Παά 
Ῥαΐ Ἰαΐοὶν [εἴς {Π6 νου], ἀπά ἀνομοιότης 
84 η4 ἀνωμαλία ννετε γοιηρ, Ναίιτε ῥτο- 
ἄπορα θείου ομ]άσγεη {μη οἷοι νῦν βροτοί 
εἰσιν. ῬΙ]αῖο ἴῃ ἔδοϊ ᾿ηνὶξεϑ τι5 ἴο {Π]η|ς οὗ 
Ἠϊ5. ΟἸἿΥ δ5 πανίῃρ εχίβίεα βοὺη αἰΐευ [ἢ 68 
σἤδηρα ἴο {Π6 ἀθοη ἴπ νν]οἢ νγ8 ΠΟΥ ᾿ἶνα, 
7α5ὲ δ5 ἰῃγοιρμοιῦΐ ΒοοΙς Ν1Π ἀπα ρατί οὗ 
ΙΧ [ἴῃς Τάθα] Οἰιγ 15 Πριγαά ἴῃ {πε ραβδί. 
ΕἘῸΥ τηοτα οἱ [Πἰ5 5 ]εοῖ 5ε6 Αρρ. 1, ΡΕ 1 
88. 5-7. 1 Κηπον μοὶ ψπμαὶ οἴπαῖβ Ψ}1}} 
{Π1η]ς, Ὀαΐ ἴο πὶθ ἴἰ βθοιὴβ {πᾶΐ {πΠ6 εδχίγα- 
ΟΥ̓ΔΙΠΑΥΥ ταῆρσε δηα οἱεναίίοη οὗ 115. οβῃ- 
{τ] Ιάδα5 τη {π6 Ρ]αίοπίς ΠΌΠΊΡΟΥ 
ΜΟΥ αυθη οἵ ἃ ΨΥ ΕΓ ῈΏΟ 15 [1]] οὗ 
“ἸΠουρηί5 {παὶ τνναπᾶάδυ [Πγοιιρ] δἰθυηϊίν.᾿ 
ΤΠ οσοπποχίοη θεΐνγεεῃ {μῈ Ἡὰτηδη ΟΠΠ]α 
Δη4 (ῃς Τινίπθ, {π6 ΜΙογοσοβπὶ «πα {Π6 
Μδοιοοοβη, μα5 Ρ]αγθα ΠΟ 51η8}} ρατί ἴῃ 
{πῸ βίου οἵ Βιπηδῃ ἱποιρηΐ, ἀπά {ΠῸ 
βίοιυ οἵ ἃ ατϑαὶ εν, ψ τ τΠ6 Πορα 
ψΒΙΟ ἴ{ αἴογάβ οἵ (ῃς ἀποκατάστασις οἵ 
411 {πῖηρ5 (“εἰς 3. 21), μα5. θββη δῃηά 15, 
ἴῃ 15. τε]ρίοιιβ. βειησ, {π6 βοΐαοα δπᾶ 
Βιρροτί οἵ τηϑηυ ἃ ᾿πασπηαῃ ΟΠΪ]Ὰ. 

546 Ὁ 22 παρὰ καιρόν: “ἱπορροτ- 
{ππ6]γ,᾽ “ρυόρουϊγ᾽: οἵ. 2]. 277 Α δθᾶ 
οὐ δέον 546 ΒΚ. ΤῊΘ ΡῬῇταβθα ἄοθβ ποΐ, ἃ5 
Ι οπςα {ποιρῆϊ, αρῚν {πα Ναίατα μα 
ΔΡρΡοϊηϊθα οοτίαϊη ρϑυϊοάϊο {ἰμηθ5. οἱ 58ᾶ- 
5005 ἴῃ {πΠ6 11{6 οἱ πθὴ πα ὑγοπθη να 
{πεῖν ππίοι ψ}1}} ρτοάϊος ροοά οἴδβρυίηρ, 
Ῥὰΐ γϑίευβ ἴο πηΐϊοηβ οἵ ψΊΟηΡ ΘΟᾺΡΪ65, 
ΘΙ ροτα δι μάδηοα οὗ πηιαιϊτίαρεβ, ἀπᾶ {πὸ 
1κο: οἷν 459 ΚΕ ΠΝ. ὙΠα ποίϊοη ἱπαΐ 
[π6 παπηροι οὗ ἴῃς ατεαὶ Ὑβασ ἰ5 ἴο ὈῈ 
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ἿΝ φ- Α Ν ᾿ 

τυχεῖς παῖδες ἔσονται" ὧν καταστήσονται μὲν τοὺς ἀρίστους οἱ 
, “ ΝΥ Ὸδ, 2 Ζ 2 Ν, “ , ᾿ , 

πρότεροι, ὅμως δὲ ὄντες ἀνάξιοι, εἰς τὰς τῶν πατέρων αὖ δυνάμεις 

ἐλθόντες, ἡμῶν πρῶτον ἄρξονται ἀμελεῖν φύλακες ὄντες, παρ᾽ 
Μ. “ ΄ ἰς Ψ, δν - ,ὕ Ν ᾿Ὶ 
ἔλαττον τοῦ δέοντος ἡγησάμενοι τὰ μουσικῆς, δεύτερον δὲ τὰ 

γυμναστικῆς" ὅθεν ἀμουσότεροι γενήσονται ἡμῖν οἱ νέοι. ἐκ δὲ 
,ὔ Ν Ν Ἑ τούτων ἄρχοντες οὐ πάνυ φυλακικοὶ καταστήσονται ' πρὸς τὸ 

547 δοκιμάζειν τὰ «Ησιόδου ] τε καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῖν γένη, χρυσοῦν τε 
δ 5 -" Ν “- Χ “ ς ἴω Ν , ΄ 

καὶ ἀργυροῦν καὶ χαλκοῦν καὶ σιδηροῦν" ὁμοῦ δὲ μιγέντος σιδήρου 
2 " “ ζ ,ὔ 

ἀργύρῳ καὶ χαλκοῦ χρυσῷ ἀνομοιότης ἐγγενήσεται καὶ ἀνωμαλία 

2. σιδήρου ἀργύρῳ Π' : σιδηροῦ ἀργυρῷ Α. 

τι9644 ΡΥ {Π6 ΤᾺ]ΕῚ5 85 ἃ τηθδηβ οὗ ἀείεογ- 
τηϊηηρ αἱ νυμδί {{π16 πΠΙΟΠ5 5Ποι]α ἰαϊκα 
ΡΙαςβ, ἀδυῖνεϑ 0 βιρροσί ἔγοτη {πῸ6 τϑεῖϊς, 
Δα οὐρῃΐ ποῖ ἴἰο Ὀ6 επίεγίαϊπθα. Τῃ 
Ροϊηΐ οἵ ἔαοΐ, {π6 ΠατηῈΥ 15 ποί ἃ πιρίϊ4] 
Ῥαΐ ἃ βεοῦ]αῦ παπηθοῖ, Ὀοΐηρ γεωμετρικὸς 
ὡς ἀληθῶς. Ὑὕἷ[Π6Ὲ6 εδχργεβϑίοη “παρί[4] 
ΠΌΙΏΡΕΥΓ᾽ 15 ποῖ ΔΡΡΙΙΕα ἴο ἰὲ εἰπε ὈΥ͂ 
ΡΙαίο οὐ ὈΥ Αὐίβίοι!α, δηα ἴἰ 15. ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ἰαίεν νυυϊθιβ {Παὲ νγα τηθοὶ ψ ἢ ὁ τοῦ 
λεγομένου γάμου τόπος (Νίςοιη. Ζγε2γοά.. 
“4,γ. Ρ. 144 Αβι), γαμήλιον διάγραμμα 
(ΡΙαΕ. ἐς 75. δὲ ΟΣ. 373 ΕἸ απᾶ γαμικὸς 
ἀριθμός (ἸΔτη 0]. ἐτι ῆε. 47. Ρ. 82. 21 
ῬΙ5(6 111). 

23 καταστήσονται. ΤῊΕ αοἰΐνε κατα- 
στήσουσι, ἰουπα ἴῃ τ᾽ Δηα ἴνγο οἴει μ85 
οὗ Π|16 τηοπηθηΐ, ἰ5 τεδά ὈγῪ Ηδιπμαπη. 
ΘΟΙΏΘ ΤΊΔΥ Ρταίου ᾿ξ θεοαιιβε καταστήσονται 
5 Ῥαβϑῖνε 1ι5ὲ Ῥεὶον : Ὀπί Ῥ]αΐο 15 οατὸ- 
1655 δθουΐ τηδίζους οὗ (Π15 [κἰπά, δηά ἰἰ 15 
Ῥείζευ ἴο [Ὁ]ονν {πε Ὀεβί μ88. 

25. ἡμῶν κτλ. : “5 [πον νν}}} ἢσϑί θερίῃ 
ἴο περ]θοὶ ἤθη {ΠΕ Ὺ ἀγα (ὐπαγ!δηϑ᾽ (1. 6. 
αἴτεον ἴΠαὺ Ππανα οΟΠι6 εἰς τὰς τῶν πατέρων 
δυνάμεις), “5εἰΕπρ' ἴοο Π1{π|6 βίογε ὈΥ τλιιϑὶς 
ἢγβί, δῃηα βεοοηᾶ Ὀγ ρυπιπαβίϊο. Ῥο] το] 
ἄδοδυ 15 σοηβία ΠΥ ἀβϑοοϊαίεα ὈΥ Ρ]αΐο 
ψΣἹ ἢ περ]εοί οὗ “Μαυβῖο᾽ : 566 οἢ 1ν' 4246. 
Τῃ Ρῥίαος οἵ δεύτερον δὲ τὰ γυμναστικῆς, 
ὙΜΗΪΟΙ 15 ἴῃ 411] Μ85, Βαϊίεσ. δάορίβ. Μαά- 
γἱρ᾽5. σοπ]θοΐαγε δεύτερά τε γυμναστικῆς. 
ΑΙ ἢτϑβὶ βῖσῃι ὅθεν ἀμουσότεροι.---νέοι νγου]ὰ 
5661 ἴο αν οΟυ 510. δῇ δ] Θγαίϊοη, ἃ5 νγ6]] 
85 ἴῃς ἴδοι {παΐ ἴῃ της οἷἵγ ννΠΙΟἢ σοπιος 
ποχί ἴῃ ογᾶθυ Ουὐγηπαβίῖο ἰ5 ποτα αϑί θα πηθα 
ἴῃαπ Μαβὶς (548 6). Βιυΐ πρῶτον αἰτεῖ 
ἡμῶν ϑιρροτίβ [Π6 Μ5 ἱγαάϊζίοη, ἀπά {Π6 
ἄθοϊης οὗ (Π6 ἰά68] οἱΐγ, ννῃϊο, αἂ5. νγὲ 
ἢανε 566}, δυΪβεϑ5 τόση ἱπϑνὶα Ὁ] 6 ογραηῖς 
ἀείουϊογαίίομ, 5παννβ 1[561{ ἴῃ ἃ σϑηθτα] 
Ἰονγεσίηρ οὗ νἱῖα] Ἄπερυ, ταῖπον [ἢδη ἴῃ 

Α. Ρ, 1]- 

[(ῃς εχαϊαίίοη οὔ Δὴγ οπβ ρατϊβιΐξ αἱ 
1Π6 Ἔἐχρβηῆβα οἵ ἀποίμεσ. ἿΙῃ {πε ϑραγίδῃ 
οἷἐγ (ὐγπηπαβίϊο ταη]τα Πίρθμευ {Πα Μιεῖς, 
Ῥεοδιβα Μιιβῖο ἢδ5 [4]16ῃ ἤἴτοση {πΠ6 ΠΙρῃ. 
Ῥοβιἐοη. ὙΠ Οἢ. 586 ἐΟΥ ΟΥΪΎ οσομρίεα, 
Δα ποΐ Ῥεοδιιβα αυτηπαϑβίϊο βίη 5 ΠΙΡΠΕΓ 
[Πδη Ῥείοσϑ. 

27 ὅθεν- νέοι: “4Ππ4 50 Οὔ ΟΠ] ἄγθη 
11 [ουρεί τι85.᾽ ὙΠῈ Μαβεβ ατὰα βρβαϊ- 
ἴηρ, ΔΠπ64 {Π6 ΤΠ] ἄγεπ οἵ Ῥ]αίοβ Μιβθ 
ΤΑΥ͂ 7611} ΡῈ οα]]6 4 {πΠ6 Μιιβεβ᾽ οβι]άτβη. 
ἼΠΙ5 15 πε ἴογτος οἵ ἡμῖν, νυ ἰ5 {Π6 
Τεδαϊηρ οἵ Α, Ξ δπᾶ 80πῚ6 οἴῃει Μμ85: 
ΤΙ δηα οἴμεῖβ μανε ὑμῖν. ϑοῃπθίου βαν5 
““Μούσαις---ἄμουσον γίγνεσθαι τι]]0 πιοάο 
[το] γα Ὀ116 εϑί. Ὑῃηαῖ 15 ἔτιιθ, οηἱυ ἡμῖν 
ἄοαβ ποΐ σὸ νι ἀμουσότεροι, Ὁὰὺΐ 15. Δἢ 
εἴπῖς ἀαίϊνε, ἀπα ββθηη5 ἴο Π16 αἱ ᾿ἰϑαβξί ἴο 
Ῥε ΠῚ] οἵ ἃ βίταηρε Ῥεδιῦ δπᾶ ραίμοϑ. 
Α5 ἔπια ὐγπηπαβίϊς εἀποαίθς {Π6 501] δηᾶ 
ποΐ {πΠ6 Ῥοάν (Π| 4το 6 Η), ἰῃς. περῖθοῖΐ 
οἵ ἀγτηπαβίϊς ἰπ Π6 ἰά θα] οἰἐγ 1[561 οοι- 
{τ ραΐε5 ἰο ἀμουσία. 
547Α τ τὰ παρ᾽ ὑμῖν γένη. 866 

215. Ἀ' 
3 ἀνομοιότης καὶ ἀνωμαλία ἀνάρ- 

μοστος. δε Πανα δίγεδαν βεϑθὴ {Παΐ ἃ5 
ἴΠ6 βεοοπα 5010}} οὗ (ῃς ΔΝ οὐἹά᾽ς Πίδ τπ- 
[ο]45 [56], ἀνομοιότης, ἀνωμαλία, απᾶ 
ἀναρμοστία, νχὶτ {πεῖν αἰζοηάαπε τοίϊπιιθ 
οὗ σϑαϊίίοη, βία ἀ παῖ νγασ, τπαῖτα {πεὶγ 
ΔΡΡθαύδῆσα ἀπ νναὰχ ΠΟΘ ΔΠΑΩ͂ ΤηΟΓ6 
ἀρργθϑϑῖνθ, ὉΠῚ1] αἱ Ἰαςί, ἴῃ {πΠ6 νγοτᾶς οὗ 
1η6 2] ολέέϊειες, σαγεία] 165 ὲ τῃ6 νγου]Ἱά χει- 
μασθεὶς ὑπὸ ταραχῆς διαλυϑθεὶς εἰς τὸν τῆς 
ἀνομοιότητος ἄπειρον ὄντα τόπον δύῃ, 
Οὐοά ἰα]ςα5 {π6ὸ Π6]πὶ ἀραὶπ απὰ κοσμεῖ τε 
καὶ ἐπανορθῶν ἀθάνατον αὐτὸν καὶ ἀγήρων 
ἀπεργάζεται (οἱ. 273 Ὁ [.). 866 οἡ ρ4όςσ 
δᾶ Αρρ. 1, Ρὲ 1 8 5. Τὴῇε βαπλα ἰη- 
5141 ο5 βπθηΐθ5, ποΐ Ομ ΔὴΥ [αα]} οὗ (ΠῸ 
ΤΌ]6γβ, θὰς Ῥδοαιισα {πὸ Ρατί τητϑὲ ἤθοθ5- 

14 
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Ὺ , Δ Ἷ Φ. ἢν 3 Δ 3 ,ὔ ὕ ν 

ἄναρμοστος, ἃ γενόμενα, οὐ ἂν ἐγγένηται, ἀεὶ τίκτει πόλεμον καὶ 

5 ἔχθραν. 
7 γίγνηται ἀεί. 

- Χ ᾿ 

ταύτης τοι γενεᾶς χρὴ φάναι εἶναι στάσιν, ὅπου ἂν 
ΚὯ Ν ") θῶ Ι] Μ, Ψ' Ν 5 ᾿΄' θ ͵7ὔ 

αὶ ὀρθῶς γ᾽, ἔφη, αὐτὰς ἀποκρίνεσθαι φήσομεν. 
3 ΄ ΄ ἠ, 

Καὶ γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀνάγκη Μούσας γε οὔσας. Τί οὗν, ἢ δ᾽ ὅς, τὸ 
ΕῚ 

Στάσεως, ἣν δ᾽ ἐγώ, γενομένης Β 
« ͵7 " « 7 ἊΝ Ψ, ΔΝ Ν ἴω Ἂ “ ΕῚ Ν 

εἱχκέτην ἄρα ἑκατέρω τὼ γένει, τὸ μὲν σιδηροῦν καὶ χαλκοῦν ἐπὶ 
Ν Ν “- “ Ν ΘΑ, - Ν 3 

το χρηματισμὸν καὶ γῆς κτῆσιν καὶ οἰκίας χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου, 
τὼ δ᾽ αὖ, τὸ χρυσοῦν τε καὶ ἀργυροῦν, ἅτε οὐ πενομένω, ἀλλὰ 

“ « ἴω 

μετὰ τοῦτο ' λέγουσιν αἱ Μοῦσαι; 

7 ΕΝ Π ν , ΑΕ ἐνὶ Χ ε Ἂ Ν Ν 5 , 
φύσει ὄντε πλουσίω τὰς ψυχας, ἐπὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν ἀρχαίαν 

, 53. τ ΄ Χ Δ ; , ᾽ ἢ 
κατάστασιν ἠγέτην: βιαζομένων δὲ καὶ ἀντιτεινόντων ἀλλήλοις, 

, “ , 

εἰς μέσον ὡμολόγησαν γῆν μὲν καὶ οἰκίας κατανειμαμένους ἰδιώ- 

ΘΥαβ}) Μ : 
ἀργύρεον ΑἸ: ἀργύρουν ὃν οοτῖ. ΑΞ: ἀργύριον 11. 

δ. φήσομεν ΑἸΠ: φήσωμεν ΑΞ, 9- 
11- 

τὸ δ᾽ αὖ τὸ Π: τὸ δ᾽ αὖ ἘΠ ψ. 
χρυσοῦ ΑἽΞ!: χρυσίου ΑἾΨ. 

τὸ δ᾽ αὐτὸ ΑΞ]: 
ἸΟ. 

ΑΞΠ; πενομένων---πλουσίων Α', 

τὼ γένει Π: τῷ γένει ΑἸ: τὼ γένεε ΑΞ, 
τὼ δ᾽ αὖ, τὸ ΘοΙποίάογ; τὼ δ᾽ αὖ τὸ (τὸ 

11. ἀργυροῦν ΚΞ: 
11,12. πενομένω---πλουσίω 

ΒΑΥΠῪ 50 ΠΥ τυ [Π6 ΠΟ] 6, [αϑέθη οί 
οὐ {πὸ ρΡδιίθος ᾿πα] νι τα] ἀπα οἡ {Π6 Ρου- 
ἔδοι ϑίαίς, δηά (Π6 [Ὁ]] οἵ πιθὴ δηᾷ οἴ165, 
ΜΙ Ρ]αΐο ἄδθϑουθας ἴὴ ΠῚ απ ΙΧ, 
5. ὁπ6 Ἰοηρ γβοοσα οἵ {Ππ| {ὙἸππ ρ0Π8] ῥτο- 
ΒΎ655 οἵ ἀνομοιότης, ΠῚ} αἱ Ἰαβδί 516 5115 
ΘΙ ΠγοπΘα ἴῃ {Π6 50ὰ] δηᾶ οἱζγ οἵ (Π6 
γταμῖ. Τῆς Ῥ]αϊοηΐς Ππτη ΒΟΥ 15 {Πππ|5 (Π 6 
βει[πσ΄ ἴῃ ὙΠΟ ΕΪα 5. “ΡΒΙΙΟΘΟΡΠΥ οὗ 
ΗἩ!ἰϑίουγ᾽ 15 [τατηϑά. 

5. ταύτης του γενεᾶς. ΕἼΟΤΩ ΠΟΙΊΟΥ 
Ἴ. νι 211 αἱ. ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ 
αἵματος εὔχομαι εἶναι. Ῥ]Ιαίο τηθαηῃ5. οἵ 
σουγθα “πιο ἢ, ἃ5 νν6 τλιιϑί 58 Υ, 15 ἴΠ6 ρεᾶϊ- 
στεο οἵ ϑβάϊίοη, νν ΠΥ θθοθν δ 5118 ὉΥ1565.᾽ 
1). απμᾷ Ψ.Ὸ ἅτ νν] ΟἹ] νντοηρ θη {ΠΟΥ͂ 
ἰγαηϑίαία : “50 ἰπαΐ να ΠΊΑΥ Ροϑι νοεῖν 
ἀβϑουξ {παΐ {Π6 τἶδε οἵ 50} ἃ σπθυαί]ο 
Ὑ11 ᾿πναυ Ὀ]Υ 6 πηαυς αὶ ὈΥ αἰν]βίοηβ.᾽᾽ 

547 Β 0. εἱλκέτην κτλ, ΤΠ Ἰορῖοαὶ 
οὈ] Θεοὶ οἵ εἱλκέτην αι ἠγέτην (ἴῃ 11π6 13) 
ἰ5 τὴν πολιτείαν. ἘῸΥ [Π6 ΟἸηϊδδίοη οὗ 
[6 οὔ͵δθοῖ ννῖτῃ ἕλκω δηα ἄγω οἵ, 56ο Β, 
Χ ύοᾳ Α, ύος Ὁ εἰ 4]. Τί 15. ΟὨΪΥ ἀπο Ποῦ 
ὙΑΥ οἱ ΘΧρυΘϑϑίηρ' ΟΠ 6561} ἴο σαν {παΐ {Π6 
γε 5. αὐ ῬΥδοίοα!]ν ἰπίγαηϑιινθ. ὍΤῊ6 
βϑαϊτουθ. ὙΠΟ ΑΥῖϑθβ ἰ5 πο ῬὈεβίνθθη 
Τα]οῖς. δηαᾶ στα], θα  Ῥεΐννεθη [π6 σα] Υ5 
Δθιοηρ {ΠΘηβοῖνο 5, ἃ5 15 οἰθαῦ ΟΠ] 545 Ὁ 
Πα οἰβαννῃεῖα : Ποποα τὸ μὲν σιδηροῦν καὶ 
χαλκοῦν ἀο65 ποί τοίου ἴο {Π6 {αγπιθῖβ ἀπά 
αὐ βαηβ, γὴῸ ῬΥΟΡΑΌΪΥ Ῥοβϑθβϑθα οἰκίαι 
ἔγομι {Π6 ἢγϑὲ (111 417. 22.), θαΐ ἴο {Π6 566- 
το οἵ [Π6 σα]θῖθ γῆ αν Ὀδοοπο σιδη- 
ροῦν απᾷ χαλκοῦν ὈΥ ἴπ6 ᾿ἰπιογμλϊχίιγα οὗ 

αἰΠδγοπὶ Ῥγθθᾶβ, ΟἿ (Π6 ογαοῖθ [ουθίε]]- 
ἴηρ {πΠ6 ἀδϑιίυοίίοι οὗ {Π6 οἱἵγ ὅταν αὐτὴν 
ὁ σίδηρος ἢ ὁ χαλκὸς φυλάξῃ (1 415 6). 
γῆς κτῆσιν κτλ. Τηθ8Π5 “{Π6 Ροβϑθϑβίοῃ οἵ 
Ἰδπηα δηα ἃ ρυίναϊβ ἀννϑ!] η΄ Ῥ]ασα ἃ5 νγ6Ὲ}} 
85 οἱ ροϊά δηᾶ ϑ]νοσ, 411 οἵ ννῃϊοῇ ννετα 
[ουθ! ἀἄθη ἰο ΡῬ]αίϊο᾽β τι]θγ5. ἔγκτησις γῆς 
καὶ οἰκίας ννγει5 ὃ [ἈΤΏΠΠΑΥ ἜΘ ΧΡ ϑδίοη ἴο [ἢ 6 
αὐδοῖκβ, ἀμ οπθ οἵ [ῃ6. ννε]]- γθοοσηϊβθα 
ῬΠΙνΠ]Π}6σα5 οὗ μέτοικοι αἱ ΑἰΠ6η5 (Πα σί 
Ογ. διααΐφαϊέ, ΤΡ. 295). Οἢ [Π6 τϑδάϊηρ 
χρυσοῦ 566 47. 72. 10 5. ἀϑιι8] ἰο τεδὰ 
χρυσίου, Ὀὰὶ ἀργύρου ἱγηπηοα Ἰαίο]ν [Ό]]ονν- 
ἴησ' ἔανοιιβ χρυσοῦ, νν]ο56 δα ΠΟΥ 15 ποῖ 
ΤΟ ἸΠΓΘΥΟΥ ἰο {πα οἵ χρυσίουι (ΟἿ, 
χρυσόν τε καὶ ἄργυρον 548 Α. Πεχννεγάθδη, 
τοίαϊϊηρ χρυσίου, νγοι]α ννυῖϊῖ ἀργυρίου 
ἰηδίθδα οἵ ἀργύρου νν»]ῖἢ βουὴθ Μ55 οἵ {{{|Ὸ 
ναῖαθ : Ραϊ [Π6 τϑαά!ηρ ρυϊπηθα ἀρονα Πα5 
ΤΟ ΠΟΙ ΜῈ ϑιρροῦί. Ηἰΐ5 [ιυΓΠοΓ 
ῬΙΌΡΟΒΑΙ ἐπὶ χρηματισμὸν χρυσίου τε καὶ 
ἀργυρίου καὶ γῆς κτῆσιν καὶ οἰκίας ΝΝΥΝ1}} ποὶ 
Πηὰ ἔανουυ ἀπηοηρ' ΒΟ ΟἿΑ 5. 

12 φύσει- ψυχάς. ἼΠοΥ ἀγα ποΐ το ῃ 
ἴῃ νγου]]γ Ροβϑθϑϑίοηβ, θὰ {ΠθῪ Πᾶνα {Ππ| 
{τ τὶ ἢ 65---ἰπθ σίοΠο5. οἵ {π6 5ο]. (Οἱ. 
[Π6 Ῥγαυοὺ οἵ ϑοογαῖοβ ἴῃ 4 λαεαγ. 270 Ὁ 
πλούσιον δὲ νομίζοιμι τὸν σοφόν, ἀπ 566 
ΑἾ5σο οἡ ΠῚ 416 Ε. δ τι5ιᾺ] νίθνν, τυ μῖ ἢ 
ΤλαΪο5 τὰς ψυχάς ἀδρεμα οἡ ἠγέτην 
(ϑομηοίοσ, 1. δὰ Ο., Ὁ. δπά Υ'., εἰς.) 
15 ΘΙ ΓΟ νντοησ. [οννοίς τότ ἢΪ5 {γα π5- 
Ἰαϊῖοι Ἀρρθαῖβ ἴο παν οαιρῆξ {ΠπΠ6 τηθδῃ- 
ἴῃ. 
τὶ εἰς μέσον ὡμολόγησαν κτλ, ΤΠ6 
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Ο σασθαι, ! τοὺς δὲ πρὶν φυλαττομένους ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς ἐλευθέρους, τς 
, Ν Ἷ Ζ " 7ὔ Ν 

φίλους τε καὶ τροφέας, δουλωσάμενοι τότε, περιοίκους τε καὶ 
ΡΟ » ᾽ Ν » Χ - Ε] “ ᾽ »" 

οἰκέτας ἔχοντες, αὐτοὶ πολέμου τε καὶ φυλακῆς αὐτῶν ἐπιμελεῖ- 

σθαι. Δοκεῖ μοι, ἔφη, αὕτη ἡ μετάβασις ἐντεῦθεν γίγνεσθαι. 
“ ι- ϑ 2 , , ἡ ᾽ ΄ 

Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν μέσῳ τις ἂν εἴη ἀριστοκρατίας τε καὶ 
3 “ Ὁ ς , 
ολυγαρχίας αὕτη ἡ πολιτεία; Πάνυ μὲν οὖν. 

ΙΝ. Μεταβήσεται μὲν δὴ οὕτω" μεταβᾶσα δὲ πῶς οἰκήσει; 
Ὰ Ν μη Ι δ Ν Ἄ Ν , ,ὔ Ν »ἡ 
ἢ φανερὸν ὅτι! τὰ μὲν μιμήσεται τὴν προτέραν πολιτείαν, τὰ δὲ 

Ἀ Ε] ,ὔ ὉΠ... 5 » ,ὔ 3 Ν δέ , τ “ “ " 

τὴν ὀλυγαρχίαν, ἅτ᾽ ἐν μέσῳ οὖσα, τὸ δέ τι καὶ αὑτῆς ἕξει ἴδιον ; 

Οὕτως, ἔφη. 
᾽ χ - Ἀ - ᾿ ", Ν -“" 

Οὐκοῦν τῷ μὲν τιμᾶν τοὺς ἄρχοντας καὶ γεωργιῶν 
᾽ ΄ Ν “ ΔΕ δὶ Ν “- ἣν υῦν ᾿5}, 
ἀπέχεσθαι τὸ προπολεμοῦν αὐτῆς καὶ χειροτεχνιῶν καὶ τοῦ ἄλλου 

“- τὰ - 

χρηματισμοῦ, ξυσσίτια δὲ κατεσκευάσθαι καὶ γυμναστικῆς τε καὶ 

σμαηρα 15 εἰοίθα, α5 ἴῃ {πΠ6 οαβα οἵ {Π6 
ΘΟΥΓΟΘΡΟΠΑηρ πηᾶπ (550 Β), ὈΥ͂ ἃ ῬΡΘδοθία] 
ΠΟΠΊΡΓΟΠΊΪθ6. [Ι͂ὴ ἴπ6 ]Ἰαίθγ βίαρεβ οὗ 
ΡΟ] ΠΟ] ἄδοαγ, ψμθη ἀνομοιότης Πᾶ5 
σαιπογθα βίγθηρίη, γονοϊαίοη 15. αἰτθπθά 
ῬΥ ΟἷΝ]] ννὰῦ (557 Α)»ν αῃᾶ (ῃς6 ἰγταηΐ 
τναθ5. {Πγουρ Ὀ]ΟΟ 5Π6 4 ἴο πὶ {Πτοη6 
(565 Ε ἢ). 
τ περιοίκους τε καὶ οἰκέτας. δε 

τηθοῖ ἢ περίοικοι τοὶ ΟὨΪΥ ἰπ ϑραγία, 
οἵ ψνῃϊο οἷν Ῥ]αΐο 15. ἢ] Θ ἢν {ΠΙηἸκίηρ, 
Ῥεῖ α150 ἴῃ Οτείθ, ΤΠ θβϑαὶν ἀηα ΑΥρΌῸβ: 5668 
αἸΡοτὶ Οὐ. «ομααίδαίϊί. 1 ΡΡ. τύ, 74, 220. 
Τὴ δδοῇ οἵ {πΠ656 ϑίαϊθϑ ἔπ 6.6 νγὰβ 150 δὴ 
ἸΠίουου σταάθ, ἴῃ Θρατία [ῃ6 Π]οίΐβ, ἴῃ 
Οτείς της μοικέες οὗ [η6 (ἀογγπίαῃ ᾿Π5ΟΣΡ- 
το, ΘΟΠΊ ΘΠ 65 150 ΒΡΟ ΚΕ η οἵ 85 οἰκέται, 
ἴῃ ὙΠΟσϑαΙν {πε πενέσται, Πα ἴῃ ΑΥ̓ΡῸΒ 
τῃ6. γυμνῆτες ΟΥὙ γυμνήσιοι ((ἸΠΡοτί ].ο.). 
Τὰ 15. οἴθαῦ, τπϊηὶς, {Παΐ ἴῃ οἰκέτας Ῥ]αΐο 15 
(ὨἰηἸκηρ οὗ {Π|5 Ἰοννθϑί ογᾶθσ, ὙΠη6 ϑραῦ- 
ἴῃ ΠῚ ΟΙοί5. πα ἴο ρϑγίογμι (6 ἀπῖ165 οἵ 
ἀοτποβίίο βουναηΐβ, ἃ5 ἀρρθαῦβ ἔγοπὶ Ρ]ΐ, 
γε. εἰ Δίμεηε. ει. ἃ. 4 ἦν ἡ περὶ τὰ χρή- 
ματα κατασκευὴ δεδομένη δούλοις καὶ Ἐϊΐλω- 
σιν, ὥσπερ ἡ περὶ τὸ δεῖπνον. καὶ ὄψον 
διακονία. 

17 φυλακῆς αὐτῶν: [6 ὅπ οἵ 
πναιοῃϊηρ δηα σπαγαϊπρ--- σδ,ησιε 17117)1160---- 
1ῃ6 περίοικοι ἀπ οἰκέται. “ΠΕ ἰηβιϊία- 
{05 ἀηα ἰδίου οἵ ϑιρατία αὐ ἃ βυ[ῇ- 
οἷθηΐ σου πη Πα ΤΥ ΟἹ ἴΠ6 ΡὮΓαβΘ. 

190 οὐκοῦν.---πολιτεία. (. 547 6 7. 
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ογ ρει οΥ 7 Ἰαγελγ. 21 ἐλαγαείον, 1 τὴν 
γεσεγιύΐε 41γἱσίοεγαςν ον {Δὲ ογιὲ λαραΐ, αγιαἱ 
Οἰΐραγελν ογὲ ἐλε οὐδέν; αγέϊν απο ἐὲ τοῦ! 
λασε φεοσιεαγέίίδε ο7 ἐδς οτυρ. 171ε αγέείο- 
“γαΐϊεαί γεαίμεγεΣ ὁ 7 Ἰριαγελν αγὲ γεν ῥεοῖ 
70» ἐλὲ γερίγερ' εἰαδς ἀραὶ σο Ἴογίλ; 1ὲξ στυϑ 

αἰεέϊγείζοο φεκιεζαγίν ἐς ἐλ6 ἴους 7 τυαῦ 
απο τυαγέζζε γμαίΐε 75 9» 1722. σιεῤιίαϊ έν απαὶ 
αὐαγζεο 11 ἐς ἐΐδε Οἰραγεῖγ. Οὐ ἐλθ τυλοίδα 
Ζιηαγελγ 15 ὦ ηιχίιγε ο7 ροοαῖ αγταὶ φυϊ; 
μέ ἐλ16 ογι6 τογιϑῥίζοις γεαζμγ6 97 1} 
2ο ιν ἐς {16 ἦουδ οΥ οἱείονγ αγιαὶ ἀογιοτεγ. 

547 σσἼόΡΙαιο 5 ἀδβουροη οἵ “{τηο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ ̓  15, ἃ5 Π6 βαγ8 ἢΠπη56] ἢ, ἃ ϑἰζείοῃ 
(548 θ), Ὀπὲέ οὔθ ἰπ ΏΙΟἢ ΠΑΥΪΥ ΔΗ͂ 
[βαΐίασο οἵ ἤγϑί-ταῖα Ππρογίδηοα 15. ΠΟΠ]Υ 
ἰσποσθ. ς τοραγᾶβ “ἘπηοοΥαοΥ ̓  ἃ5 
ΡΙΪΛΑΥΠΥ Πα Θββθη τ} ΠΥ {πΠ6 ΡΟΙ]ΠοΑ] 
Θὰ θοάπηθης οἵ θυμοειδές (548 6), ἀπά 
ΠΟΠΒΘΟΙΘΗΠΥ ἃ. βοῦΐ οἵ Πα] τνναν Ποῖιβα 
Ῥδίννθθη δυϊϑίοοσαου ἃηα ΟἹ] σΆγ ἢ, ἃ5. θυ- 
μοειδές 15 Ὀείννθεοη λογιστικόν ἀηα φιλο- 
χρήματον. Τὶ 15, ον ΟΥΘΥ, αἱ ἴΠ6 58 Π18 
{1η16 ἃ “τηϊχϑα ̓  σοπδιϊαἰοη (548. 6 2.), 
ἀηἃ ΡῬαγίαϊκοϑ ἴῃ {Π6 σπαυδοίθυιβι]οβ οἵ ΠΟ 
15 ποίσῃ θουγθ. ὙΠῸ ρουίγαϊς οὗ {ΠΟΥ ΟΥ 
15 ἄγανπ ἴῃ {Π6 πηαΐη ἔτοπὶ ϑρατία, 5. {Π6 
Ποίοβ Ψ1} 5Πθνν, θὰ 1 τοργθϑθηΐβ {Π6 
ϑραγία οἵ (πΠ6 ΠῚ ταῖποῦ (Ππαη οἵ (ῃ8 
Γοὐστἢ σοηίαγν, ἀπγίηρ νυνὶ ἢ [Π6 ΟἸΊραΥ- 
ΟΠ Α] δ]θιηθηΐ ἴῃ (Πς Θ᾽ Ραγίαη σοηβΕ πτ10}} 
Ρεραῃ ἴο δοηινθ ἀπ πἀπάτιο ργθἀογηΐπαποο, 
οννίηρ ἴο {πΠ6 ἰοιπ ρίας οη5. οἵ δι ρίγο απ 
ΟἴΠΘΥ οδιι565 : οἵ. ἰβοοῦ. οἷ 7 ασθ 05 ---Ἰ 08. 
ΡΙαΐο᾽ 5. ϑ'κθίο παῦ 6. ΠΙΙΘα ἴῃ τότ (ἢ 68 
ΒΟΌΤΟΘ5 Θππτηογαῖοα ἴῃ ΕΓ ΘΥ πη Πη- ΤΠ ἸΏΒΘΥ 
Ον. “δἰααίσαϊί. ῬΡ. 1γ6-τ-τοιοῖ, 251---τὔο. 
Τῆς βιυάθηι οἵ αὐθοῖς Πἰβίουυ ἀηα ρο] το] 
βοίθπος 5που]α γοδα Αυϊβίου θ᾽5 ἀοοοιηΐ οἵ 
της Τιαοεαασηοπίαη απ Οτοίαη ΡΟ 165 
(1. ΒΒ 9, το) ἴῃ οοπηθχίοῃ νυν ΡΊαίο 5 
ἀεβουριίοα. οὐ (ἢ {ἰπηαγο σαὶ οοηϑίϊα- 
τἰοη ἀπὰ {Π6 {ἰππαγο ἶσα! πη. 8.66 α͵50 
ΘοΠοθιΔηη-Ἴ ἰρϑῖι5 Οὐγίεελ, «4. εν ἐλ δ» 

ΡΡ- 1τ96---323. Ὰ 
547} 24. γεωργιών---χρηματισμοῦ : 

14---2 

20 

25 
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τῆς τοῦ πολέμου ἀγωνίας ἐπιμελεῖσθαι, πᾶσι τοῖς τοιούτοις τὴν 

Ναί. προτέραν μιμήσεται; Τῷ δέ γε φοβεῖσθαι τοὺς ᾿ σοφοὺς ἘἸ 
3) οὐὖν εν Ε Ν ΕΣ [7 ΕῚ ͵ὔ Ἄ ς “- Ν » “ 

εἐπὺ τας αρχαᾶς αγεῖίν, ατε οὐυκετὺ ΚΕΚΤΉΜΕΨΉ αἀπλοῦὺς Τε καὶ ἀτέενεις 

30 τοὺς τοιούτους ἄνδρας ἀλλὰ μεικτούς, ἐπὶ δὲ θυμοειδεῖς τε καὶ 

ἁπλουστέρους ἀποκλίνειν, τοὺς πρὸς πόλεμον μᾶλλον πεφυκότας 

ἢ πρὸς εἰρήνην, ] καὶ τοὺς περὶ ταῦτα δόλους τε καὶ μηχανὰς 548 
5.5. » ᾿ “ Α 5.1 Ν , ΄ 8. ΚΣ ἀπ, Ν 
εντιμῶως ἔχειν, Καὶ πολεμοῦσα τον ἄξὺ Χρονον διάγειν, αὐτή εαυτῆς 

Ἂν “- ΄ , 
αὖ τὰ πολλὰ τῶν τοιούτων ἴδια ἕξει; Ναί. ᾿Εὐπιθυμηταὶ δέ γε, 

29. κεκτημένη ΒεΕΙΚΚΕΥ, ἰογίαϑϑα ββεουπηάπηι Φ: κεκτημένην ΑἋ οἰπὶ σαίαυ!β. 

15 1 Θροτία: 5866. Κεπ: τ: "Τα. ἢ- 
1--Ξ ΔΠ4 οΟΙΠΕΥ Δι. ΠοΥ 165 ἴῃ Ἡυτ Δ ηη- 
ὙΤΠΌΠΊΒΟΥ 1.6. Ρ. 182 7222. 

,6 ἕξυσσίτια. ((. Ηεγηδπη- ΓΗ ΠΙΏΒ6Υ 
1.ο. ΡΡ. 185-101. [Ι͂ἡὴ Οτείε, {π6 ξυσσίτια 
ὙγΕΥΘ πηαϊηΐαϊ πε αἱ [Π6 βχρθῆβα οἵ {Π6 
ϑιαίε ; 1ὴ ϑρατγία, Ὀγ {π6 σοῃίσι θα ]οη5 οὗ 
1η6 ξύσσιτοι. ΤῊδ [ΟΥΠΊΕΥ Δυγαηρεπιθηΐ οὗ 
σΟυγθ6Ὲ. ῬγανἸ]βα ἴῃ {Π6 1468] οἰΐγ (1ΠΙ 
416 Ε), ἀπ ἃ5 {ΠπΠΎ ΠΥ ΘΟΡΙ65 {ΠῸ 1464] 
ΟἸΕΥ ἴῃ τεραγᾷ ἴο ξυσσίτια (τὴν προτέραν 
μιμήσεται Ὀδ]ον), νγαὲ ΠΠΔΥ ΒΊΡΡοβε {Παΐ 
ἴπ [Π6 {{ππΔΊΌ 108] ΡΟ] Ἰγ, ἃ5 σοποοῖνεα ὈΥ͂ 
ῬΙαίο, {π6ὸ (σείδηῃ τηθίποα νγὰβ οὈβεγνθα. 
ΟΥ. Αὐβὲ. 2 )ο1. Β 9. 1271 )ζ8 ἢ. ἀμ 566 
450 ΟΠ 551 Α, Β. 

28 τῷ δέ γε φοβεῖσθαι κτλ. ΤΠε 
ϑρδγίδηβ ὑγεσα ποίουϊοιιβ [ΟΣ {ΠΕῚῚ α1511Πτ6 
Δα ἀϊδίγαβί οἵ Ἰππον]εᾶρα δηα ᾿ηξ6]]θοίτια] 
σα] ναίίοη : 566 2722. 77αϊ. 85 5 Π΄. ἀπά 
Ατβί, 2.01. Β 9. 1271" 1 ἢ, νι ΘΒ Ή 1] 
δηα Η]οΙκθ᾽ ποίεβ. ἘῸΥ {Π6 δηδοο]αΠοη 
τῷ δέ γε--τὰ πολλά-- ἕξει (548 Α) οἵ, (ἢ 
ΘΟΒΠΘΙ 60) δατυς 931 6, 949 Α. 

547 Ε 20 κεκτημένη. 866 ε7. 721. 
ΒεἸκςοΥ 5 ϑΙθηοα 15. οΐεη ππηίγαβίνγουίῃυ, 
Δηα δ5 ΠῈ οιηϊίθα Α δηά ΠΕ ἃ5 ννῈ]] δ5 Ὁ 
ἴῃ {Π6 ἰδὲ οὔ μ85 γῇ] ἢ τεδα κεκτημένην, 
11 15 ἀουθια] 1 ἐνθὴ ν᾽ ἢα5 [Π6 ΠουΊ]Πηδ- 
ἔνε πεῖ. κεκτημένην 156 ΠΟΨΕΥΕΙ ΥΕΥΥ͂ 
αὐ ς γα [τοπὶ [5 ροβί[ο Ὀείννεεη τὴν 
προτέραν μιμήσεται ἀῃᾷ πολεμοῦσα, ἀπὰ 
1ῃ6 ΕΥΤΟΥ ἰ8 580 ΘΑΒῪ πα σοϊητηοῃ ἰΠαΐ 
Ι ἀρύεθ ψ ἢ ΒΕΚΙΚΕΥ ἀπά οἴπευβ ἴῃ σο]θοῖ- 
ἵπρ ἴῃς δοσυβαῖϊνθ. 568. 7ηέγοα, 8. 5. ἴΙ͂ὴ 
ΠΠασιγαϊίοη οἵ ψνπμαΐ Ῥ]αΐο ϑαὺϑ νγ86 ΠΊΑΥ 
οοπίγαδί Ῥαυβαηϊαθ [Ὁ ΘΧαΠΡ]Ὲ δηάᾶ 
Τ γϑαπάου νἹἢ Βταβια5 δηα ( δ]]Π]ογαι 85, 
Τῆς [πο μεῖς σοφοί ῬὺπῚ [ὰΥ [του 
ἁπλοῖ: τἢς Ἰαίίου θυμοειδεῖς Δηα ἁπλού- 
στεροι. 

30 τοὺς τοιούτους: ἴ.4. τοὺς σοφούς. 
ΔΊ μεικτούς οἴ. 547 Α. 

Ι ἁπλουστέρους -- “πιοῖα. 5]ηρ16- 
τηϊηεᾶ. ϑίποθ {Πδὺ ἀϊδίτιϑί σοφοί δέ- 

εατσε ἴΠΕ]γΓ σοφοί ἀταὲ ποίὶ ἁπλοῖ, 1{ ἰ5 
παίαγα! Θηοιρῃ (πὶ (ΠῸΥ 5Που]α 56εὶς 
ἁπλούστεροι, ἀῃ πα {Πε6η} ἴῃ θυμοειδεῖς, 
ὙΠΟΒ6 51η6516 811-εηστοββίηρ ἰἦθα 15. ὙΑΥ 
(548 Α) πα φιλονικίαι (548 6). Τὴδ ἰδχί 
οι] ΠΑΤΪΥ παν Ὀθαη βιιβρεοίθα τῇ 
ΟΥΓ1Ο5 Πδα σγαβρεα {Π6 πηβδηῃϊηρ οἵ ἁπλοῦς 
(ΘΕ ΌΠΟ 1 5351 Α΄, ΤΙ|. 53,70.Β 5η0 ΝΥ 7591 δ): 
Α5 1 15, {πεῖθ ἰἴ5. ἃ ποβί οἵ ϑβιρεσῆιιοιιβ 
οοη]θοίαγοβ ἢ ἀλλοκωτέρους, αὐστηρούς, 
αὐθαδεστέρους, ποικιλωτέρους (Α51), πολ- 
λαπλουστέρους (3411 }Ὀαιτη), ἀγχιν ουστέρους 
(Μ.Π6:), ὑποαμουσοτέρους (Η εὐ οτάη), 
ἀμουσοτέρους (Ἡ εγνγεγάεη, ΑΡεῖῖ, ΕΙΟἢ- 
8115). 1 5ῃου]α θα γϑηθιηρεσθα {Παΐ [ἢ 6 
ΒΡαγίδπβ ῥυ θα {Ππϑπηβεῖνεβ ἀροὴ τὸ ὧπ- 
λοῦν ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ΔΙΠΑΓΤΥ 56η56 οἵἉ [Π6 ἴδγμη. 

548 Α 2 ἐντίμως ἔχειν. 866 ΜΙ 
528 Β 22. ἘἘῸΓ [Π6 5ίαίθιηθηΐ 1561} οἵ. [ῸΥΓ 
ΕΧΔΠΊΡΙΘ λατὺς ὅ3ο Ὁ, 666 Ε στρατο- 
πέδου---πολιτείαν ἔχετε ΔΠ4 ΕἸβονν ΠΥ, 
νγΊ ἢ Ιβοοῦ. “γελτα, δὲ ἀῃα Αὐἱβί. 2.1. Η 
14. 1533 12 ἣϊ 

καὶ πολεμοῦσα κτλ. [ΙϑΞοοζαίεβ. βαΥ5 
τ οἢ {Π6 βαΠ16 οἵ ϑραγία ἴῃ Ζιφ. τ 28 
δῃα Μλϊῥῥ.’ 51: οἵ. αἰδο Ζατυς 686 Β. 
ΤἼε ἀεβουρίϊοη Ρ ἴο {Π15 Ρροϊηΐ γθ08}}5 ἴο 
βΒοηθ εχίεηϊ ἴῃς οἱἵγ οἵ Βοοῖζβ 11---ἼΨ, 
γριγιές ἴῃ6 ἄρχοντες ῬΙΌΡΕΙ ἃηα 501ὴ8 
Ῥατίβ. οὔ {π6 “τηυβῖοα] ̓  δαἀποαίίοη, απὰ 
ῬΙαΐο τηδΎ νγ6}1 πᾶνε Ἰοοϊβᾶ οἡ {πε σοη- 
βιϊαἰϊοη οὐ Τγουγριιβ, ἔγοα ῃΪοῆ ΠῈ 
Ῥουγονθα βθνεῖαὶ ἔδαίιγεβ, ἂἃ5. ἴῃ ϑοῖὴδ 
γαβρθοίβ ἃ Κιπά οὗ ἱπιρεγίεος βαϊοη οὗ 
Πΐ5 δα ΠΥ καλλίπολις. 8.66. οἡ (ΠΪ5 5ιὉ- 
Ἴεος Κα. Ε΄. Ἠδημαπη 721ὲ ἀξείογίδελε, 
Εἰ θηεογέε α΄. ῥίαΐξ. δέααίσταφαϊζε, ἴῃ ἨΪ5. Οἐ- 
77,166 Α1δλαγιαεγιρο)ι, ΡΡ. 132-50. 
ΟΠ αἶβοὸ Ζατυς 692 Ο, ὙΠ θτα [Π6 Ταοράδε- 
τη ηἶΔ ἢ ΡΟ] 15 οα]]6 4 ἃ παράδειγμα 
γεγονός. Ι͂Ὼ ΜγΠδΐ [Ὸ]]ονν5. {Π6 5. ΟΕ 
ΟἹ ρα  Πΐο] [δαΐαγος οἵ {Π6 Θραγίδῃ ρον 
αΥα ἀθβου θά. 

3 ἐπιθυμηταὶ δέ γε κτλ. ϑρατίδῃ 
δναυὶο γα {Π6 {Ποῖη8 οἵ πηΐϊνϑγϑαὶ σοτῆ- 
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ἦν δ᾽ ἐγώ, χρημάτων οἱ τοιοῦτοι ἔσονται, ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς ὀλιγαρ- 
Α᾿ Χ ἢ Σ 

χίαις, καὶ τιμῶντες ἀγρίως ὑπὸ σκότου χρυσόν τε καὶ ἄργυρον, ἅτε 

κεκτημένοι ταμιεῖα καὶ οἰκείους θησαυρούς, οἵ θέμενοι ἂν αὐτὰ 
“ Ν 5 7 3 τὸ ᾽ - Ἀ 50.) ᾽ 

κρύψειαν, καὶ αὖ περιβόλους οἰκήσεων, ἀτεχνῶς νεοττιὰς ἰδίας, ἐν 
- ’ὔ 

αἷς Ἰ ἀναλίσκοντες γυναιξί τε καὶ οἷς ἐθέλοιεν ἄλλοις πολλὰ ἂν 
δαπανῷῶντο. ᾿Αληθέστατα, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ φειδωλοὶ χρημάτων, 
[{ “ ᾿ ᾿ “ ,ὔ Ν Ἂν ΠῚ , 

ἅτε τιμῶντες καὶ οὐ φανερῶς κτώμενοι, φιλαναλωταὶ δὲ ἀλλοτρίων 
ὃ Φ 2.» θ Ψ Ν Ν {0 Ν ὃ ἊΝ 7 “ ζὸὃ ἐ ἐπιθυμίαν, καὶ λάθρᾳ τὰς ἡδονὰς καρπούμενοι, ὥσπερ παῖδες 

, Ν ΄ “- Ι] 

πατέρα τὸν νόμον ἀποδιδράσκοντες, οὐχ ὑπὸ πειθοῦς, ἀλλ᾽ ὑπὸ 
,ὔ ὃ , ὃ Ν Ἂς “ )λ, θ - ΄ὔ “ δ , 

βίας πεπαιδευμένοι διὰ τὸ τῆς ἀληθινῆς Μούσης, τῆς μετὰ λόγων 
Ν Ῥ : 4 Ι Ν ΄ Ἁ 

τε καὶ φιλοσοφίας, ἠἡμεληκέναι ἱ καὶ πρεσβυτέρως γυμναστικὴν 
“ Ἅ 

μουσικῆὴς τετιμῆκεναι. 

ΙΟ. 

ΤΠαντάπασιν, ἔφη, λέγεις μεμιγμένην πολι- 

οὐ Π1|: ογαβϑιμη δϑί ἴῃ Α. 

πηοηΐ : 566 {Π6 σαϑίδγβησαβ οο]]θεοίεα ὈΥ 
ΘΌΒΘΙ] ἀπ ΗΟ οα Ατὶβί. 27. Β 9. 
2710 τ6 ἢ Ἐλιτ, “πα. 451, Αὕτὶ 2 εαεδ 
652 [[. ἀπα Ἰβοοῦ. ᾽25. 20. 

5. τιμῶντες ἀγρίως ; “Ραξβϑϊοπαίεϊ 
δαουϊηρ. ὍΠα δάνεγθ ννᾶβ ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ 
βικροοίβα ὈγΥ Πογνεγάθη. 

6 ταμιεῖα κτλ. [Ιἢ 5ρῖία οἵ {δε 
ἔουτλ8] ρῥτο μι ̓ τοη οἵ σοὶ ἀπα βιϊνου 
ζει. ζ ῦ» Ζαξ: ἡ. ὁ, ῬΙας. 7,72. 9. 2, 1.7. 
17. 6), δῇ ᾿τητηθηβα δπιοιηΐ οἵ σοὶ δηά 
ΘΙ ΠΝ ΕΥ̓ ἸΠΟΠΘΥ νγὰ5 δοσυμη]αίθ ἴῃ ρχϊναία 
μαμὰ [πγουρῃουΐ Γδοοηΐα: οἷ. αἰ εϊό. τ 
122 Ε χρυσίον δὲ καὶ ἀργύριον οὐκ ἔστιν ἐν 
πᾶσιν “ἄλλησιν ὅσον ἐν Λακεδαίμονι ἰδίᾳ " 
πολλὰς γὰρ ἤδη γενεὰς εἰσέρχεται μὲν αὐ- 
τόσε ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων, πολλάκις 
δὲ καὶ ἐκ τῶν βαρβάρων, ἐξέρχεται δὲ 
οὐδαμόσε κτλ. ἀπ ΟΥ ΠΥ Δ ΠΟΥ 165 αιοίοα 
1η δΙπιδηη- ΠΌΘΟΥ Ρ. 252 7272. ΟΥ̓ 
ΟἸΡον Οὐ Ορ»ιοέ. 4111. ἘΣ. Τ΄ ΡΡ. 12, 13. 

οἰκείους---κρύψειαν γείοτα, Θρθοϊ Πα] }ν 
ἴο ἴῃ6 ΠπΠοατγάϊησ οὗ 5ρεοὶθ ἂἃ5. ρυδοίἰβεά 
ὈΥ ϑρατγίδηῃ οἰ[ζθῆβ. [{ πᾶν θῈ ἀοιθίεά 
ὙΠΘΊΠ6Υ τῃ6 ΨΠαπογάϊάθαη Ῥουίοϊας ννὰβ 
υββεα ὄνθὴ αἱ ἴῃς Ῥερίηπίηρ οἵ τῃ8 
ῬεΙοροπηδβίδῃ νναγ 1ἢ {6]Π1πρ [Π 6 ΑἸΠΘηΪ Δ 5 
τΠαἰ τῃΠ6 ϑραγίαῃηβ ροββεβββὰ οὔτε ἰδίᾳ οὔτε 
ἐν κοινῷ χρήματα (1 141. 3), ἴῃ 5ρίϊ6 οἵ 
ΧΕπορποη Δ᾽. ας. 7. 6. 

7 περιβόλους οἰκήσεων κτλ. : πῃοί 
ἐγ 4164 Ποιιβοβ᾽ (1). αηὰ Δ΄.) θὺι “ἀν Πρ 5 
ἴο Θῃσοιηραθ5 {Πϑτὴ νυνὶ Πα], νου τα 0]6. ῥυὶ- 
ναῖε πεϑίβ᾽: οἵ. 7 εαεέ. 174 Ε σηκὸν ἐν ὄρει 
τὸ τεῖχος περιβεβλημένον ἀπ (γαΐ. 4οο Ο. 
ΤΠῈ Ρἤγαβ ὰ5 ἃ ροοίϊσαὶ βουηᾶ δηᾶ 
ΙΔΥ ὕε ἰαἰζθη ἰτοπὶ (Π6 ἄγαμηα, ὑὰΐ ἰ5 
τοῦθ ΠΠ|κε]ὶγῪ το 6 οἷβ οἵ Ρ]αΐϊοβ οὐνῇ 

Ροδίϊοαὶ Ποιυτῖσηθβ. Α ϑραιίαῃ Πυβθαπά 
οΟυ] 4 ΟσΟΑΒΙΟΠΆ ΠΥ Ἔβοαρα ΠῸΠπι {Πα τὶρίαὰ 
αἸβοΙΡΙη6 οὐ σδιηρ- "8 πα ἴα]κα 5Π 6] ου---- 
115. 15 ἴπΠ6 ἴοτοε οἱ περιβόλους----ἰῃ ἢϊδ5 
ἀοπησβίίς ποδί : 566 ΡΙαΐ. 2γε. 15. 4--7. 
ΡΙ]Ιαΐο 5βδϑηβ ἰο ᾿ἱπΊΡῚῚῪ {πᾶΐ {Π15 ἀὐγδησο- 
τηθηΐ βηοουγασθα ἢδὈϊ5. οὐ δχίταναραποα 
Δα ἸΧΌΓΙΟ 5655 ἴῃ [Π6 ννῖνῈ5 ἃ5 γ706}} ἃ5 
Τὰ ἘπὲῈ παθραπαθ: Ὁ Ατϑι. 2. Β΄ 9. 
12ύοὉ 22 ζῶσι γὰρ (ἴπ6 ϑρατϊίδῃ νυ ἱνε5) 
ἀκολάστως πρὸς ἅπασαν ἀκολασίαν καὶ 
τρυφερῶς. Αὐἱδίοι!ε᾽ 5. γε Υκ 186. ΔΠΊΡΙΥ 
Ῥούηθ οἷξ ὈΥ ΟἴΠΕΥ δνϊάθησα : 5ε86 Ηοῖ- 
τηΔηη- ΤΠ ΠΊ5ΘΓ 1. Ο. Ρ. 180 71. 5 ἃ Νεν- 
τη οἡ Ατβί. ].6. 
5488 8. οἷς ἐθέλοιεν ἄλλοις : πηαβοιι- 

11η6, ποὲ (45 1). ἀπα Ψ'΄. ἐγαῃϑ]αΐθ), πϑαΐθυ. 
ΤῊΘ τοίθσθποθ ἰ5 ΡΟ ΌΪνΥ ᾿ηἰθηαθα ἴο 
ἱπο]άς παιδικά 45. νγ8}1 δ5 οἵἴποιβ. ΤΠῈ 
ΘΡαγίαη᾽β ἀοιηεβϑιῖίς πθϑὲ ννὰβ ἀοα 1655 
ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ Ϊγ ἃ παβί οἵ νὶςα. 

[2 τὸν νόμον ἀποδιδράσκοντες. Τῆς 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ 15 θουονναα Ὀγ Ατὐϊβίοι!α 2 ολ. 
Β 9. 1270" 34, ΏΘΙΕ 5ε6 Νεντηδη᾿β ποίβ. 

13 τῆς ἀληθινῆς--φιλοσοφίας. (Οἱ. 
{η6 ἰαπηοιβ βαγίηρ φιλοσοφία μεγίστη 
μουσική ἴῃ ῥἤαφαά. 61 Α. 

5648 σ 15 μεμιγμένην ἀηὰ μέμικται 
οι ΠΑ] [-Θο πο], ἀπα 1{ 15. οἰθαῦ ἰτοῖὴ 
ΖατυΣ 712 Ὁ Π΄., ὅρ1 Ἑ, 693 Ὁ, Ι5οογ. Διίζερείος 
24 (ἢ “4γεοῤ. 61) ἀπμα Αὐἱϑί. 2). Δ 9. 
1204} 18 Πὶ {πὲ ὐθοὶς ρο ἶσα] {Προυὶβίβ 
γε 6 ἴπ (Π6 Πα: οἱ νἱθνῖηρσ {Π6 Θραγίδη 
σΟΠβΕΪας10 ἢ. ἃ5. ἃ “τηϊχϑα ΡΟ] ν,᾽ ΑΙ Ποιρ ἢ 
{πῸν αἰ μοὶ αἰνναγϑ δῆαῖγϑο {Π6 μῖξις ἴῃ 
1Πη6 ϑατηθ ννᾶὺ : οἵ. ΗΘηΪΚ6ὶ «δϑμαζει 27 
Οδεελ. α. αν. δελγε υ. ϑέααέ». 612 7171. 3.5» 
36, ἀπὰ ΔΙ ΒΙΡΙοΥ Οὐ Οὐρ. ΡΡ. 14,19. ΤῈ 
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- , ., ᾽ 

τείαν ἐκ κακοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ. Μέμικται γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ" διαφανέσ- 

τατον δ᾽ ἐν αὐτῇ ἐστὶν ἕν τι μόνον ὑπὸ τοῦ θυμοειδοῦς κρατοῦντος, 
» -᾿ , Ἂ ἸΣ τ ων Ὁ Ε] 

φιλονικίαι καὶ φιλοτιμίαι. Σφόδρα γε, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν, ἦν ὃ 
-“ ,ὔ 7 

ἐγώ, αὕτη μὲν ἡ πολιτεία οὕτω γεγονυῖα καὶ τοιαύτη ἄν τις εἴη, ὡς 
Ἂ -“ Χ Ι ς ΄ὔ Ν Ε] - Ε] Ἢ: θ 

20. λόγῳ σχῆμα πολιτείας ὑπογράψαντα μὴ ἀκριβῶς ἀπεργάσασθαι Ὦ 
- » “Ὁ “ “ , , 

διὰ τὸ ἐξαρκεῖν μὲν ἰδεῖν καὶ ἐκ τῆς ὑπογραφῆς τόν τε δικαιότατον 
4 7 

καὶ τὸν ἀδικώτατον, ἀμήχανον δὲ μήκει ἔργον εἶναι πάσας μὲν 

πολιτείας, πάντα δὲ ἤθη μηδὲν παραλιπόντα διελθεῖν. 

ἔφη. 

Καὶ ὀρθῶς, 

᾿ 3 ς Ἂν; » Ἀ ’ὔ ᾽ ͵ὕ - , 

Ν. Τίς οὖν ὁ κατὰ ταύτην τὴν πολιτείαν ἀνὴρ; πως τε γενο- 

μενος ποῖός τέ τις ὦν; Οἶμαι μέν, ἔφη ὁ ᾿Αδείμαντος, ἐγγύς τι 

ΔΙΑ γϑῖβ νυ ΠΟ 15 αἰ θυ εα το Ατγοῃγίαβ 
ΤῊΔΥ 567ν 6 δ5 ἃ βϑρβοϊπιβῃ: δεῖ δὴ τὸν 
νόμον τὸν κάρρονα καὶ τὰν πόλιν ἐκ πασᾶν 
σύνθετον ἦμεν τἂν ἄλλαν πολιτειᾶν, καὶ 
ἔχεν τι δαμοκρατίας, ἔχεν τι ὀλιγαρχίας, 
ἔχεν τι βασιλῇήας καὶ ἀριστοκρατίας, ὥσπερ 
καὶ ἐν τᾷ Λακεδαίμονι. τοὶ μὲν γὰρ βα- 
σιλέες τᾶς μοναρχίας, τοὶ δὲ “γέροντες τᾶς 
ἀριστοκρατίας, τοὶ δὲ ἔφοροι τᾶς ὀλιγαρχίας, 
ἱππαγρέται δὲ καὶ κόροι τᾶς δαμοκρατίας 
(ϑιοραειβ 2707. 43. 134). Οπ πηϊχϑά 
ῬΟΙΙ 65. ἴῃ δηοϊθπΐὶ ΡΟ] 104] βοίθηοθ 566 
Ἡ  ΏΪΕΙ 1.6. ΡΡ. 85 ἢϊ., το, τού ἢ΄., 112, 
115 δῃᾷ ἀτεεηίάρσε (7. Οὐγι5ί. τέ. ῬΡ. 
14:-- 21- 

17 ἕν τι μόνον. ΕῸΓ τι μόνον ΑΡεΪΐ 
σοπ]δοΐαγεβ τιμώμενον : Ὀπΐ Ρ]αίο εχ- 
ῬΙΈβ565. ΠΙτη561 εἰ ρ μδ 10 Ά}}Υ ἴῃ οαδ56 {πὸ 
ΟἸ σατο σαὶ ἐεαίαγεϑ οὗ {πΠ6 ϑραγίδῃ Ρο ΠΥ 
5Πο 014 τλαῖτο τ5 ἰοσρεῖ {Ππᾶΐ δίτευ 411 11 15 
Δηα τησϑί θ6 βϑϑθηί αν θυ μο-κρατία---ἰλια 
Ἔχργθϑϑίοη οἵ θυμοειδές Δ! ποΐ φιλοχρή- 
ματον (547 6 71.). 

18 φιλονικίαν κτλ. (ΟΥ. ΡΙαῖ, 425. 
5. 4. Ῥ]αίο 15. ποῖ {δ᾽ π]σηρ οἵ “ ἀἸν]5! ἢ 5 
ἴῃ ϑρατία ᾿είννθθῃ [Π6 ραυβαῃβ οἵ (Π6 
ΘΡΠοῦϑ δηᾶ Ἰκίηρϑ᾽ (45 1. ἀπά (Ὁ, ΒῃΡΡΟΞΕ), 
Ῥυΐ οἵ ἰῃς ραβϑϑίοῃ ὑπείροχον ἐμμέναι 
ἄλλων: [ΟΥ [15 ἀπᾶ ποί “ 4 ΔΥΤ ]ΞοπΊο- 
π655᾽ 15 [6 αἱεΖίγιείίοε [δαΐτπγα οἱ ἘΠ Υ ἢ. 
γε αἵε ἴῃ ἄδηρεῦ οἵ πηϊβοοποοὶνίηρ [Π6 
ψ]Π0]6 Ῥοϑίτἰοη οὗ “ {ἰππαγο ΠΥ ̓  ἀπ {16 “ (ἰ- 
ταατοίοα!  τηδη ἴΓ φιλόνικος (οΥ φιλόνεικος) 
15 οσοπηροίεα νι νεῖκος ἰηβίθαα οἵ ν ἢ 
νίκη. Οπ [πε 5ρε]Ππρ ἀπ ἀογναιϊίοη οὗ 
[πε νγογὰ 566 1χ 581 Β 71. 

548 " 21 διὰ τὸ ἐξαρκεῖν κτλ. 566 
444 Ὁ. ὙΜΥΙΏ ἀμήχανον δὲ κτλ. οἴ. 1Κ 
443 Ὁ, Ε 22. 
548 "--550 6 774 ελαγαείεγ, οΥ ἐλε 

ἐἱριαγελίεαί γιαγε ἐς τίοτυ εἰθδογ θα ἐγ σἰο56 

αϑταΐοογ τυΐἦ ἐλαΐ οὗ ἐλε {ϊφιαγελίεαξ δαία 
(548 ὑ--β49 8). 2221. ογίρῆγε (ςο» 7116 
,δρεγαίο5) ἦε τυᾶς {δε 5071 οὐ ὦ φοραὶ γαίλεγ 
ζΐγρ {γι αγλὸ 1{|-γορτείαίεα εἰΐγ αγια αὖ- 
σία ϊγιῖγι 7γογὲ ῥιείης 1176. Ζ)γατυῦε ὧν ἀϊς 
7αέλεγὶς 2γεεοῤίς αγιαὶ ἐχα)ιί6 ἐοτυαγαῖς ἐλά 
ἀίσλογ γα, αγια ὧν τηπαΐεγπαί ἀραὶ οἵδε 
{7177πεόγισος ἐοτυαγαῖΣ {16 ἰοτυεγ, 6 Μηια ῖν 
“177. 6716167 6 1.715 617 ἐο ἐλ αἰογεῖγογι ο7 116 
Ζηἰογηιοαϊαίε φγιγιείῤίε 171 ἐΐθ δορί, ἀγα 
ἔλμς ὁδοῖς ἐϊηιαγελίεαί. 

25 πῶς τε γενόμενος: “πον ἀϊά Πα 
αἰῖϑε δ᾽ ΕΙΟΠαγάβ. Ριόροβαβ. γιγνόμενος : 
Ῥαΐ [ῃ6 ραβδὶ ἰβηβε ἴ5 ἴπ ΠαυΊΟΩΥ νυ ἢ 
ἔμπεσε 545 Ὁ, ΜΙ εἱλκέτην, ἠγέτην, 
ὡμολόγησαν 547 Β, ἀπά ᾿πηπεεα ΜΠ {Π6 
ὙΠ016 οἵ Ρ]αίοβ ἐχροβιξοη, ὑνη]Ὸ ἢ. 15 
46] γαίοὶυ ατγαγεᾶ 1ῃ {πΠ6 ναϑβίατε οἵ ἃ 
Βἰβίουϊοαὶ μαυγαῖϊνε Οὐ δρῖς ΡΟΘηῚ : 566 οα 
5434, 544 6. ΤΕ ἀρρβαῖβ ἴο "6 [ἢ ουβίοιῃ 
ἴο ἰταπϑαΐα τηοϑβί οἵ {πε δουὶβίβ οἵ {Π15 πὰ 
ἴῃ ΒοοΟΙκ5 ΠῚ Δ Πα ΙΧ ὈΥ {πε ργεβεηΐ, μαΐ 
ἴῃ 5Βοὴβ οϑβϑεβ ἰῃ6 εῇξος 15. τηπο ἢ πλοΥα 
γρα]ϑίϊς απ Ρἰοίαγεβηιθ 1 ψγ6 τηδῖκα 
τε ραβδί, ἂἀπὰ 1 (πϊπὶς (Πα Ρ]αίο ἰῃ- 
το πα θα βοιὴς οἵ {Π65868 δουϑίβ ἴο 6 πη θγ- 
βἰοοά ἴῃ (μαΐ νναγὺ. Τὴ ἰπβϑίαμοεβ ἴῃ 
Ροΐϊηΐ αἴθ 550 Β ἦλθε, παρέδωκε, ἐγένετο, 
ΒΡΟῈ ἀπειργάσαντο, 551 Β κατεστήσαντο, 
555 Ὁ ἠνάγκασαν, Βύο Α--ΟΑἰ ὑπεχώρησε, 
διεφθάρησαν, ἐξέπεσον, κατεκοσμήθη, ἐγέ- 
γνοντο, εἵλκυσαν, ἐνέτεκον, κατέλαβον, 
κατέσχον, 565 Β ἔσχον, 506 Ε ἠλευθέρωσε, 
διένειμε. ΤΧοερΡί ἴῃ 550 Ε, 551 Β, 555 ἢ, 
565 8, απᾶ ςΟύ "αὶ, ἴῃ νυν ἢ {Π6 δουῖϑίβ ἃΥ6 
πο ἀἄοιυδὲ (Π6 50-α]]εα φηουηϊς δουίβίϑ 
“ἐ μ564 1η δηϊιϊηαίθα Ἰαηριαρα ἴο ΘΧΡΥΘ55 
ρϑηοΊαὶ ἰγαςῃβ ἡ ((σοοάνιη 2777. Ῥ. 53)» 
ΘΔῸ ἢ οὗὨ ἴῃθ656 ἴβηβεβ ἰ8 ἰῇ ΤῊΥ Ορὶηΐοῃ 
ΘΟΥΓΘΟΙΓΥ ἐγαηϑὶαἰθα Ὀγ ἃ ραβδί ἴῃ ἘΠΡΊ5ῃ. 
ΡΙαῖο οἵ οοιυγβα γαρραίθα υ δἰ ρΙοΥ5. ἴμῈ 
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Ἑ αὐτὸν Γλαύκωνος τουτουὶ τείνειν ἕνεκά γε φιλονικίας. ᾿ Ἴσως, ἦν δ᾽ 
5 “- ΄ 3 ΄ -“ ἥῳ ) Ἀ - , 

ἐγώ, τοῦτο γε; ἀλλά μοι δοκεῖ τάδε οὐ κατὰ τοῦτον πεφυκέναι. 
“-“ “-“ , 53 3 

Τὰ ποῖα; Αὐθαδέστερόν τε δεῖ αὐτόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἶναι καὶ ὑποα- 
᾽ Ε] 

ουσότερον, φιλόμουσον δέ, καὶ φιλήκοον μέν, ῥητορικὸν δ᾽ οὐδα- μ ᾽ μ) 

549 μῶς. καὶ δούλοις | μέν τις ἂν ἄγριος εἴη ὁ τοιοῦτος, οὐ καταφρο- 
“- ΄ “ δον “- Γ,, ΄ νι 

νῶν δούλων, ὥσπερ ὁ ἱκανῶς πεπαιδευμένος, ἐλευθέροις δὲ ἥμερος, 

ἀρχόντων δὲ σφόδρα ὑπήκοος, φίχλαρχος δὲ καὶ φιλότιμος, οὐκ ἀπὸ 
“ , τὰ “ Μ ϑ' ὁ νυ Ν ΄ ᾽ , 2 5.» 8 ν»ν 

τοῦ λέγειν ἀξιῶν ἄρχειν οὐδ᾽ ἀπὸ τοιούτου οὐδενός, ἀλλ᾽ ἀπὸ ἔργων 
-“ - - Ν 

τῶν τε πολεμικῶν καὶ τῶν περὶ τὰ πολεμικά, φιλογυμναστής τέ 

τις ὧν καὶ φιλόθηρος. "Ἔστι γάρ, ἔφη, τοῦτο τὸ ἦθος ἐκείνης τῆς 
ν 2 ἴω Ν ΄, Φ ᾽ 3, ,ὔ ς ἴω Ἂὦ 

πολιτείας. Οὐκοῦν καὶ χρημάτων, ἢν δ᾽ ἐγώ, ὁ τοιοῦτος νέος 

Β μὲν ' ὧν καταφρονοῖ ἄν, ὅσῳ δὲ πρεσβύτερος γίγνοιτο, μᾶλλον ἀεὶ 

1. τις ἂν Ψ: τισιν ΠΕ Φ οἱ [ογίαββε Αἱ: τις Αἤ". 

Ῥταβεηΐ α͵5ο, ποῖ ΟὨΪΥ γΠΕγα Πα 5. Ῥαϊηί- 
ἴπρ ἃ 566η86 (ε.σ. 549 Β ΠΞ, 553 Α ἢ, 
5550 8, θα αἴϑο ψῃθη Π6 ἰ5 ἀθβου θην 
πε δοΐπαὶ σεποϑὶβ οὗ ἃ ραυτσαϊαγ βοσγί οἵ 
σοΙϊηπηοην Θα ἢ οὐ ἱπαϊνιάπαὶ (6.5. 550 Ὁ, 
551 Α, Β 8]. ἀῃᾶ τηδην ἰηβίδηςαβ οἵ γίγ- 
νεται), απ ἴῃ 5.10} οα565 {Π6 ἀρρθάσαποθ 
οὗἉὨ Πιἰβίουϊοαὶ παγγαίίοη 15. ποῖ ργδβεῖνεά, 
[ου ἴξ ννουἹᾶ θὲ ρεάδηξίο ἴο νῖενν 411 {Π686 
ῬΙΓΘβθη (5 ἃ5 ΠΊΘΓΘΙΥ ἜΧΑΙΏΊΡΙ65 οὔ {ΠῸ 2) ,αὐδ 6715 
ἀἱείογίσιγι. 8566 αθοὸ οὔ 540 Ὁ. 

27 φιλονικίας: “ἀεδῖτε ἰο 6χοεὶ].᾽ 
ΤῊΘ {ταπϑαιοηβ. “Ραγίγ-ϑρὶ τ (1). ἀπά 
Ψ.), “ϑριτῖς οὐ σοπίεοπιίοη ̓  {Τον θι) ἀγα 
τη ϊβϑθαάϊηρ: 566 5480 22. Οπ ΟἸαμοο᾿ 5 
φιλονικία 566. 7ηηέἼγο(. ὃ 2. 

548 Ε 29 ὑποαμουσότερον. [Ι{ ἰ5 
ὈΠΏΘΟΘΘΘΑΙΥ (ἢ Ηγννενάθη) ἴο αδά 
-- μέν :-, ΑἰΠπουρ ὑποαμουσότερον 15 
σομίταςίθα ἢ φιλόμουσον : 5686. Οἢ 1 
340 Ὁ. 

30 φιλόμουσον. 7Π)6 “ {ἱπποογαῖοα]᾽ 
πῆᾶῃ Πα5 περ]εοίεα τῆς ἀληθινῆς Μού- 
σης τῆς μετὰ λόγων τε καὶ φιλοσοφίας 
(548 Β), Ῥυΐ Πα 15. πενθυίῃθ]θβ5. φιλόμου- 
σος, ἴπουρῃ βοπηθνπαὶ ε585 50. ἴΠδη 
ΟἸασσο, ὑνῃοιη ϑοοιαΐθϑ οα}}]5 μουσικός 
ἴῃ ΠΙ 308 Ε. Οπ (μ6 ϑραιίδῃ ἰἴονε οὗ 
πιαϑὶς οἷ. ΡΙαι. ἦγε. τι ἀπά οἴμοι ὃνὶ- 
ἄεπος 'ἰπ Ἡδεγπαπηη- ΤΠ τη56γ 1.6. Ρ. 178 
9171. 5. 6. 

φιλήκοον κτλ. Τ|15 οἢαταοίοτ βίο 
οἵ ἴῃς ϑιρατίδπβ ἰβ ψν6}} ΠΠυδίγαι θα Ὀγ . 
απ Ὁ. ἔτοῦ 471). γ7αἱ. ,85 Ὁ ΗΠ, : ̓Αλλὰ 
τί μήν ἐστιν ἃ ἡδέως σου ἀκροῶνται καὶ 
ἐπαινοῦσιν (535. οἱ Λακεδαιμόνιοι); ---ΠΠ ερὶ 
τῶν γενῶν---τῶν τε ἡρώων καὶ τῶν ἀνθρώ- 
πων, καὶ τῶν κατοικίσεων, ὡς τὸ ἀρχαῖον 

ἐκτίσθησαν αἱ πόλεις, καὶ συλλήβδην πά- 
σης τῆς ἀρχαιολογίας ἥδιστα ἀκροῶνται. 
ΘΟΠ πο θυ 15 τηἸβία θη ἴῃ ἰακίηρ οὐδαμῶς 
ψΊ ἢ 411 (ἢγαα δα]θοῖῖνεβ : 1 θ6]οηρ5 ΟὨΪ]Υ 
ἴο ῥητορικόν. ΠΕ οδγεία Πγ ππα]Πεὰ 
Ἐχριθβϑϑίοη ὑποαμουσότερον νοι] ὰ ΡῈ ἴη- 
σοπδιβίθης ἢ ΤΠ] ηρ [Π6 Θρατίαῃ οὐδα- 
μῶς φιλόμουσον : ἀπὰ φιλήκοον 15 ποΐ πιδεὰ 
85 ἴῃ ΨΙ1 535 ", θαι γταῖῃου 85 {π86 δηί!- 
{π6515 ἴο ῥητορικόν. 

649 Α 1 ἄγριος κτλ.: Ικὸ {Π6 
Θραγίδηβ ἰονναγᾶς βίανεβ απᾶ Ἠε]οίϑβ : οἵ. 
Ζατὺς 777 Α Τὰ ἀρὰ πραεῖς σὰ (Οοριοέ. 
ἄἀπΖ. Ἐὶ- ΤΡ 22 Η-: 

οὐ καταφρονῶν κτλ. ἰ5 ἃ 51:0 116 
ῬΞΥΟΠΟ]ορῖσαὶ ἰοιοῃ, ὙΠοβα ΠῸ Πᾶνα 
ΠΟ πηοῖαὶ] οὐ ἱπίο!]θοῖπαὶ τἰρσῃΐ τὸ “ἀ6- 
Βρίβθ᾽ ἰηίουϊουβ αὐ ἂαρί ἴο ἴγθαΐ {Π|Ὸ πὰ 
ΒΆΥΘΗΪγ, ἴῃ (Π6 ναΐῃ οἴου ἴο οοηνίηςα 
{πδιηβεῖνεβ οἵ {Ππεῖγ Οὐ ἢ ΦΌΡΟΙ ΟΥγ. ὁ 
ἱκανῶς πεπαιδευμένος τι565 ἴΠοΞ6. νεΪονν 
Ηΐπ] “5 ογδαΐασο οὔ ἀποίΠθ Ρ]δοθ ᾿ 
(Αἰ: τυοῖ! ἐλαέ ἐγιαῖς τυϑῖ 1 4. 41). ΓΙ. 
Ασχὶϑὲ, 2. δ ιέσ. τν 8. 1124Ὁ0 5. 20 δῃὰ 
((οῦ καταφρονῶν) Το. 11 62. 4 αὔχημα 
μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ ἀμαθίας εὐτυχοῦς καὶ 
δειλῷ τινι ἐγγίγνεται, καταφρόνησις δὲ ὃς 
ἂν καὶ γνώμῃ πιστεύῃ τῶν ἐναντίων» 
προέχειν. 

3. οὐκ ἀπὸ τοῦ λέγειν κτλ. (ΟἿ 2 γοὐ. 
3428 Π. Τῆς ϑραϊίδηβ ψγεῦα πῆθὴ οἵ 
ἀεοάς, ποῖ ψογάϑ. 

5. φιλογυμναστής--φιλόθηρος: 5 ἴῃ 
ϑρατία : 5ε6 Η εὐπιδηη- ΤΠ πη561].ο. Ρ. 182 
2171. 1,2. 
5495 8. ὅσῳ" δὲ πρεσβύτερος κτλ. 

Τῆς ἰδ οὐ τῃς υἱπηοοτγαι σαὶ τηδῃ 15. 8ῃ 
δρίϊομιβ οἵ μαὶ οἵ μ6 δίαϊς, ἴῃ νυ ἢ, 

30 
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ἀσπάζοιτο ἂν τῷ τε μετέχειν τῆς τοῦ φιλοχρημάτου φύσεως καὶ 
Ν 3 9᾽ Ν Ἂν ᾽ Ἂ ὃ Ἂς ἊΝ » θῇ - 5 » το μὴ εἶναι εἰλικρινὴς πρὸς ἀρετὴν διὰ τὸ ἀπολειφθῆναι τοῦ ἀρίστου 

φύλακος; Τίνος; ἦ δ᾽ ὃς ὁ ᾿Αδείμαντος. Λόγου, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

μουσικῇ κεκραμένου" ὃς μόνος ἐγγενόμενος σωτὴρ ἀρετῆς διὰ βίου 
“- Ὁ ὕ 

ἐνοικεῖ τῷ ἔχοντι. Καλῶς, ἔφη, λέγεις. Καὶ ἔστι μέν γ᾽, ἦν δ᾽ 
“ ε Ν . ἢ - 

ἐγώ, τοιοῦτος ὁ τιμοκρατικὸς νεανίας, τῇ τοιαύτῃ πόλει ἐοικώς. 
Χ 3' 15 ἸΙΪάνυ μὲν οὖν. , 3 “- ταν Γίγνεται δέ γ᾽, εἶπον, ' οὗτος ὧδέ πως. ἐνίοτε 

ἣ; 3 “ὦ Ἃ ΄ ὍΝ ᾽ ’ ΕῚ - ὡΣ ΓΟ , 

πατρὸς ἀγαθοῦ ὧν νέος ὑὸς ἐν πόλει οἰκοῦντος οὐκ εὖ πολιτευομένῃ, 
Ἂς Ν φεύγοντος τάς τε τιμὰς καὶ ἀρχὰς καὶ δίκας καὶ τὴν τοιαύτην 

Ἂ ΄, ἂν ὈΡΣ ᾽ κ “ ΄ πᾶσαν φιλοπραγμοσύνην καὶ ἐθέλοντος ἐλαττοῦσθαι, ὥστε πράγ- 
Ν᾿ ΤΙ δή μὴ , “ὋἋὋ 3 δ᾽ 5. ΝΑ - ματα μὴ ἔχειν---ΤΠΠ δή, ἔφη, γίγνεται; ταν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρῶτον 

85 δοίια Π]ν Παρρεπεά αἱ ϑραγία, {Π|π οἱ !- 
ΒδγοΠἶοα] 6] θμηθηΐ ο ον 5 ΤΠΟΤῈ Δ Πα ΠΊΟΙΕ 
Ῥονγευ ἃ] 85 {ἰπ|6 φοββ οἡ (547 Ὁ 71.). 

τι λόγου--κεκραμένου γες4}]5 (ῃε ἀλη- 
θινὴ Μοῦσα οἵ 548 8. 

12 σωτὴρ ἀρετῆς. Μία 15. ΠΕΥΘΥ 
ΒΘΟΙΓΘ Ἰ1η1655 11 τοδί οἡ Κπον]εᾶρε, δηά 
ὉΔῊ ΤΟΠΩ͂ΕΥ ἃ λόγος οὗἉ ἰ(56][: οἷ, ΝΙ 4076 
ΠΩ͂ ΝΙΙ 521 Ε 7172. 
549 Ο 15 ἐνίοτε κτλ. Κυομη Πης5 

ἃ ΟΠ ΟΠ] ἴῃ οὐκ εὖ πολιτευομένῃ, ἴοΥ 
Ἐἰππαυοην 15. ἃ ἀδρσεηθγδίίοη οὐ {Π6 ρεγίοοϊ 
οἰγ (Δ. 82. ρΡρ. 2οϑ ἢ, 1ηϑιυ ποίην 
τείας ὈΥ τη πηεὶὰ οἷ γεῖ. .Ρ 1. εοϑη. οἕ 
φέγ11. Ὁ. 71). Βαΐ Ρ]αίο 15 Πεύβ βρϑακίηρ 
οὗ {πΠ6 οὐἱρίη οἵ {Π6 “ {Πππ ΔΥΌ 108] ἡ 77η167ι1, 
ποί οἵ {ῃ6 “ {Ππηϑύοῃ]οα] ,ὅζαζο, απ {Π6 
ἀριστοκρατικός ΜΠΟΒΕ. 50Π ὈΕΟΟΙΏ65 τιμο- 
Κρατικός ΤῊΔΥ Ὀ6 ἰοιιηα ἴπ ΔΗΥ͂ ὁη6 οἵ {Π6 
ἀεδρεπαγαΐθ σοπη ΟΠ ΘΑ] [ἢ 5, ΔἸ ΠΟ ρ ἢ ἢδ 
ὙΠ ποΐ τ1]16 χορ “1ῃ 5 ϑτῦγε ΟἸ Υ,᾽ 
1.6. αὐϊϑίοογαου. ἯὝ}ὲ τδὲ Ῥαναῖα οὗ 
ΒΙΡΡοβίηρσ {Πδὲ {Πεγθ 15. πὸ στϑῃπαηΐ οὗ 
ῬΟΟΩ͂ τη8η ἴῃ ἀερίανεα δϑίαίεβ. (οἷ. νἹ 
705 ἘΠῚ. 00 Ὁ ἢ ΙΧ ΊΞΟΤ Ε [2 ἢ 
ΡΙαΐο παᾶ πεῖ ργθβδεγνεα {π6 βοίίοη οὗ 
ἃ ὨΙσίΟΥΟ4] παγγαῖϊϊνε ἀπᾶ τηδάθ {ΠῸ τιμο- 
κρατικὸς νεανίας ἴπΠ6 50η οἵ δὴ ἀριστο- 
κρατικός ἴῃ! ὨΪ5 Οὐ 468] οἱΐγ, Πα οοι]ὰ 
ΟἾΪΥ Πᾶνα δι θῖθ 4 ἢ]15 [411] ἴο {Π6 βατὴηδ 
Ιανν οἵ παίΐμγαὶ ἀεσθηθγαίίοη νυ] οἢ σι Ὁ- 
νετίεα {Π6 καλλίπολις (546 Α [). Α5 1ἰ 
15, [Π6 ἀθβου!ρίϊοη 15 ἄσαννη ἤτοιη ἔδοίβ. οὗ 
ἀΑἸ]Ὺ ΘΧχρουθηποθ Δ η4 οὔβογναίίομ, ἀπά 
ΡΙαΐο, ἃ5 15 σισσεβίοθα Ὀγ (Π6 Οχίοχαά βαϊίουϑ, 
ΤΉΔΥ͂ Μ0Ὲ11 θ6 {Π1]Π]κ]ηρ οἵ βοιὴβ “ Ἰαοοη- 
ἰζίησ γοιίῃ οὗ ΑἰΠθηβ5,᾽ ρϑυπαρβ οἵ 50Π16 
τη ΘΠ 6Γ οὗ [Π6 ϑοοίαίς οἶτοὶθ. Ὗε Πᾶνα 
Δἰγεααν βθεὴ {Παΐ Ρ]αίδ ἔγθα θη ΕΠ] “Θβθγίβ 
[Π6 ερῖὶς οὐ παίγαίϊνα ἰογτη οἵ δχροβι(!οη 
ΏΙΟ Π6 Πᾶ5 οποόβθὴ ἴο ὄχρύβϑβ ΠΙ5 

νίθννβ: 566 ἄῦονεβ οἱ 548 ἢ. [1 [ὈΥΠΙΘΙΥ 
ῬυηΐΘα ἃ σομηπηα αἴζευ πὼς δῃά «ἃ ἢ{]] 
5ῖ9Ρ αἰζεσ ἔχειν, Ὀθὰξ πον τονεχί ἴο 514]]- 
Ὀαιμγ᾽5 Ῥιποίπαίξιοι, θθοαιβα (1) {Π6 οοπ- 
{γαϑί ἢ καὶ ἔστι μέν γε κτλ. 566Π15 ἴο 
γθα]υῖγα ἃ [ΠΟΥ ραιῖιβα αἴζου πως, (2) ἐνίοτε 
-- ἔχειν ἄοεβ. ποῖ δχραίη (Πς γένεσις οὗ 
1Π6 τιμοκρατικός, ἃ5 1 οὐρῃΐ ἰο 4ο, [ῇ 
γίγνεται---ἔχειν 15 811] οπα Ξεηίεποθ, (3) 
ΑἀΙπδηίιϑ᾽ ἱπίουγαρίίοη πῇ δὴ--- γίγνε- 
ται, ΜΈΏΙΟΠ 08115. αἰζθηίίοη ἴῃ ἃ ἰΐνοὶν 
ΤΏΔΠΠΘΥ ἴο {πΠ6 ροϊπί ννῃ]οῃ Ρ]αΐο νυ 5165 
ἴο ΘΠ ΡΠαβῖ56, 15 πιοϑὲ βαϑ]Υ δοοοιηίοα 
ἴου οὐ {Π6 ϑιρροβιίίοη {παὶ ἐνίοτε κτλ. 
Ῥερίηβ ἃ βεραΐαίβε βεηΐθηςσα: οἵ. β67 Ε 72. 
8η6 5ορῇ. Ο. Ο. 644 ἴ., ννἱ ἢ 76 ̓5 ποίβ. 
νέος ὑός 15 ΤΘϑιτηθα ἴῃ νέος (550 Α), δῃὰ 
ἢα5 πο οΟἴπδὺ ργϑαϊοαία αχοαρέ ἦλθε εἴς. ἴῃ 
550 8. 

17 φεύγοντος κτὰ. (΄, νἱ 406ς ΠΗ, 
Δα 7 λεαεί. 1736 ἢ. φυγαρχία (1[ [Π6 
ὙγΟΥ τη  Ὀ6 4]]οννο 4) οἡ {Π6 ρατί οἵ {Π6 
Ῥαϑὲ τῇθῃ νγὰ5 ἃ σύονηηρ 61] ἴῃ ΑἸΠΘΪ8Π 
ῬΟΙΠΟ5 : 566 Ηδυπηδηη- ΤΠ ΠΠ56Γ 1.6. Ὁ. 
7401. 4. ΙὩἢ ἃ Ῥαά ϑίαίβ, δοσοσάϊηρ ἴὸ 
Αὐβίοι!α (2.01. Τ' 4), (πῃ ροοά πιδῃ ἴ5 
αρί ἴο Ὀ6 ἃ Ραά οἰζίΖεη. 
549, "Ὁ το ὅταν κτλ.: “ψὙΠΘΠΟνΟΥ, 

Ι σοπιίϊηϊιοά, ἢ ᾿Ισἔθηβ ἴῃ {Π6 ἢγϑί ᾿ηϑίδησα 
ἴο 5 πιοίποῦ, ψγῆο 15 ἀηηογοα θδοδῖιβα 
Π6ΥΓ ΠαβΡαη Πὰ5 ΠΟ ΡΪασα ἴῃ {Π6 ρονεγη- 
τηθηΐ 8Δη4] 5 οὐ {παΐ δοοοιηΐ Ὀ6Π {164 
ΔΙΊΟΠΡ {Π6 Οἴ ΠΟΥ νγῖνθϑ, ἀμ νν ΠΟ 4150 5665 
εἴς. πρῶτον μέν πα5 ποίῃϊηςσ ἴο ἄο νυν ἢ 
ἔπειτα, Ὀχξ ῬΥΘΡαΥΘ5. τι5 [ῸΥ καὶ οἱ οἰκέται 
κτλ. ἴῃ 549 Ε. 5686 α50 οῇ 549 Ὁ. Κιόῆῃη 
(2 1. 52. ». 198) [ὨϊηΚ5 [Π6 ῥργδβθηΐ βεηΐθησα 
ἰησοπϑίϑίθης υν ἢ (Π6 Ροβίτοη δϑϑρηδά 
ἴο ννοϊῆθῃ ἴῃ Ν ; εξ δοίιια] ννῖνθς ἐν πόλει 
οὐκ εὖ πολιτευομένῃ ΥηΔ 6 4]]ονγϑα ἴο 
ΑἸ Υ ἔγοση {π6 Ροιίδος ργοάπιοιβ. οἵ δῇ 



549 Ε] 

Ὁ μὲν τῆς μητρὸς ἀκούῃ, ἀχθομένης ὅτι οὐ τῶν ἀρχόντων ' αὐτῇ ὁ 20 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ Η 517 

ἀνήρ ἐστιν, καὶ ἐλαττουμένης διὰ ταῦτα ἐν ταῖς ἄλλαις γυναιξίν, 
ἔπειτα ὁρώσης μὴ σφόδρα περὶ χρήματα σπουδάζοντα μηδὲ μαχό- 

Ν Ζ »,]ὕ » 7 δὴ ᾽ὔ :) Ν 

μενον καὶ λοιδορούμενον ἰδίᾳ τε ἐν δικαστηρίοις καὶ δημοσίᾳ, ἀλλὰ 
ε 7 ΄ Χ 5 2 ν  Ἐ 5 ᾿ Χ κ. 
ρᾳ υμωῶς παντῶὰ Τὰ τοιαῦτα φέροντα, καὶ εαὐτῷ μὲν τον νουν 

Ν 2 Ν Ν ΄ - 

προσέχοντα ἀεὶ αἰσθάνηται, ἑαυτὴν δὲ μήτε πάνυ τιμῶντα μήτε 
ΕῚ ͵7ὔ 2 ς 72 4 2 ἐν 74 ς 

ἀτιμάζοντα, ἐξ ἁπάντων τούτων ἀχθομένης τε καὶ λεγούσης, ὡς 
ν ΄ ἈΠ τος δ Ν ἢ ΠῚ ΄ ΟΝ, ᾿ι Ἐ Ν 
ἄνανδρός τε αὐτῷ ὁ πατὴρ καὶ λίαν ἀνειμένος, καὶ ἄλλα δὴ ὅσα καὶ 

“ ε -“ Ν [ο Α͂ - 
οἷα φιλοῦσιν ' αἱ γυναῖκες περὶ τῶν τοιούτων ὑμνεῖν---ΚΚαὶ μάλ᾽, 

5.» Ψ ν “ 

ἔφη ὁ ᾿Αδείμαντος, πολλά τε καὶ ὅμοια ἑαυταῖς. 
3 χ᾽ Ν Ἔ ἘἈΘες “ ΄ δ ἢ ΄ὔ ἈΝ Χ εἰ ρα . ἐγώ, ὅτι καὶ οἱ οἰκέται τῶν τοιούτων ἐνίοτε λάθρᾳ πρὸς τοὺς ὑεῖς 30 

Οἶσθα οὖν, ἦν δ᾽ 

“-“ ͵ ς “ 3᾿ 3 δε 3. " ΕΥ̓ 

τοιαῦτα λέγουσιν, οἱ δοκοῦντες εὖνοι εἶναι, καὶ ἐάν τινα ἴδωσιν ἢ 

ὀφείλοντα χρήματα, ᾧ μὴ ἐπεξέρχεται ὁ πατήρ, ἤ τι ἄλλο ἀδι- 
-“ ό ο δὰ 

κοῦντα, διακελεύονται, ὅπως ἐπειδὰν ἀνὴρ γένηται, τιμωρήσεται 

1464] οἰΐγ. ῬΡ]αΐοβ ἀδβουιρίίοη. 15. 85 
τϑα ϑίϊς ἂ5 δηγίῃίπησ σου] νν6}} ΡῈ: πε 
5Ρεα 5 ἂ5 Πουιρῇ ξυνῳκηκὼς ἐν τῷ αὐτῷ 
καὶ παραγεγονὼς ἐν ταῖς κατ᾽ οἰκίαν πρά- 
ξεσιν (ἸΧ 577 Α). ϑοογαίεϑ δηᾷ 15 γθ] δ 05 
ψΊ ἢ ΧΑΠΕΠΙΡΡῈ. ΡΟΒΒΊ ὈΪῪ ΓαγΠ]5Π 64 Βουὴ8 
ἀεί! 5. οὗ τη6 ρἱοΐασα (5σο αἰδο ΜΠ οα 
Ρ. 749 οἵ Πῖ5 Τ ΔΙ] Δ[]0Π). 
5490 23 λοιδορούμενον 15 σαΥΔΙ ΠΥ 

τηϊά 416, ποί ραβϑϑῖνβ, 8ἃ5 Αϑί ᾿ππασὶπηθα: οἵ. 
ΥΙ 500 8. 

ἐν δικαστηρίοις. ΤΠὴΘ ορροϑιίΐοπ ἈῪὲ- 
ὕνθθη ἴδιαι αηα δημόσιαι δίκαι (οἴ. Πατυς 
957 Α) 5 ποΐ ἴο {π6 ροϊπέ ἤεῖθ, 85 
Μεγ πΘ ἤχθη σϑιηδῦῖβ (}  αΐ. ϑ μα. Ῥ. τοῇ), 
ΡῬιΐς να ϑῃουϊά ποί, νὰ {παῖ οτος, 
Ἔχρυησα ἐν δικαστηρίοις. Π6 ΘΧΡΓΙδ5- 
βίοῃ ἰδίᾳ ἐν δικαστηρίοις τοίετα. ἴο ἴδιαι 
δίκαι: ἀπα δημοσίᾳ ἴο οἴ πα. Ρυ]1. σαίπου- 
ἴηρθ, 85 6.5. ἴῃ6 δββθι ]Υ: οἵ. 7 εαεί. 
174 Ο ὅταν ἐν δικαστηρίοις ἤἦ που ἄλ- 
λοθι ἀναγκασθῇ κτλ. 

24. ῥᾳθύμως κτλ. : “ἸΠα Ποῖ ἴο ἐνευγ- 
τῃϊησ οἵ 1πΠ6 βουί᾽: οἵ. Χϑη. 27ε)1. 11 9.1, 
Ζλεαδέ. 173 Ο, Ὁ δῃηά ((ου {πΠ6 ναρῖιθ τπι86 οἵ 
τὰ τοιαῦτα) Ν1Ι 536 Α. 

25 αἰσθάνηται ἰς5 τι5118}}γ ἜΧΡΙαἰπΠΘα ἃς 
Ὀν ἀηδοοϊας ΠΟ ἴου αἰσθανομένης : ὈπΓ Ποὺ 
ῬᾶγΆ}16 15. αν Ῥθθὴ οἰΐθα, ΠΟΥ αἵ (Π68 
ΔΗ ΘΟ Πα. ὈΥ ἡνηϊοἢ ἘΠροΙΒαγάς (Ἅπας. 
ὍΔ. δεξ. 111 Ὁ. 42) 1Ππϑἰταΐϑ5 {Π6 βθηΐθηοα 
ἴῃ ΔΠΥ ἄδργθθ οοιηραγαῦϊθ. ὙΤΠ6 56 η86 
ΘΟΠΡΕ]5 τιι5 ἴο γοσατὰ (Π6 50] 6οί οἵ αἰσθά- 
νηται ἃ5 ἴπ6 τηοῖπου, Ὀὰΐ σγαυητηδιίοα! ]ν 1 
Δ ΟἾΪΥ, ἃ5 ἢ ἀκούῃ, Ὀ6 {πΠ6 5οη. 1 
ΟΥΠΊΘΥΥ Ρ]αοεα αἰσθάνηται αἴϊετ ἀχθο- 

μένης τε: ΕΙΟΠαΙ5. εχοῖβαβ 1 δ] ορείῃευ. 
ΝΕΙΙΠ6ῃ βο]αίοη 15. ῬΡευ ΘΕ ]υ ϑα ἰβίδοίζουυ ; 
Δα Ιἴ 15 ῬΟΒΒΙΌ]Ὲ {Ππαΐ {Π6 βεηΐθποθ ὈΥ͂ 
5016 δοοϊάθηΐ ΟΥ̓ ΟΥΠΘΥ νγὰβ ἱπηραυ(θοα] Υ 
ταν ]5ε 4 ὈΥ ΡΙαίο. Τὴ ρτδιητηδίϊοαὶ 
βίγιοίασα οὗ [Π15 σπαρίεγ ἴτοπὶ ἐνίοτε 
πατρός ον ἴο ἐπαινουμένους (5580 ΑἹ 15 
ΘΟΠΒΙΔΘΙΔΡΙΥ {ΓΕ Υ {πῃ 15 τισι] ανθη ἢ 
ΡΙαΐο, δηα {πεῖ αἴθ οἴμπευ ραββαᾶρδθ ἴῃ 
Βοοῖὶς ΨΠΙ ΠΟ ἢ βθειὴ ἴο βίαπά 'ἰπ πεεά 
ΟΥ̓ τανίβίοῃ : οἷ. ορ58 ἃ 2. Νοίμιηρ 15 
ΘΑΒΙΟΥ πᾶ ἴο “εηθηα᾽ {Π6πὶ 811 ἴπ 8δο- 
οογάδηοθ Μν]ΓΠ ΟἿ σταγηπηδί]0 8] τι] 65, Ὀαΐ 
510} ΘΠ] θπἀδίϊοηθ ἰῆνοϊνα 50 σίβαΐ ἃ 
ἀθραγίασα ἤοπὶ (Π6 ΜμΜ85 {Ππαΐ {πεν ἰδοὶς 
ΘΝΘΥΥ οἰεπηθηΐ οὗ ργορδὈ γ, ἀπ δ5 1ἴ 
8 ῬΟΒΒΙΡΙΘ (Πδὲ [η6 ἔδι!ς 15 Ρ]αἴο᾽β, 1ἴ 
5. ΒΑΕ [ῸΥ τ5 ἴο δάπεγα ἴο {ῃ6 Μβ5. 
ΝΘΑΥΥ 411 (Π6 σγθαΐοβδί νυ 65. ΟΟΟΔΒ]Οη- 
ΔΠ}Ὺ οἴδηα ἀραϊηβὲ (Π6 τι]θ5. ὈΥ ΠΟ ἢ 
γγῈ ββεὶς ἰο ἱπα {Ππθπλ. 866 {πΠ6 βχο}βι]θηΐ 
ΓΘΙΉΑΥ]5 οὐ ΤΟηρΊΠιι5. ἢ {Π6 50] 6οῖ οὗ 
σοΥγθοίηθϑβ Φόγοές ἢγα ἴῃ ΟΟΙΏΡΟΒΙ(ΙΟἢ 
(περὶ ὕψους 35---36). 

27 ἄνανδρος-- καὶ λίαν ἀνειμένος τἱπρ5 
Ρορίῖσα!. 116 τῆγιμπὶ τπὰν Ὀ6 ἱπίβη- 
[04], ἴο δῖ ὑμνεῖν : ΟΥ Ῥ]αΐο την Πᾶνα 
τα]ζθη {Π6 νγνογβ [γοΠὶ ἃ γταρϑάϊαη. 5.0 ἢ 
ἃ Ἰἴπ6 45 ἀνανδρός ἐστι καὶ λίαν ἀνειμένος 
μλρ νν6}} παν θθθη ΔΡρΡ]6α Ὀγ Ζβϑίμι5 
ἴο ΑἸπρἤίοη ἴῃ Ελαγὶρ᾽ 46 9᾽ αἰ γέΐορέ, νυνὶ ἢ 
γγὰ5. ἴῃ οἴΐδβοι ἃ σοιηραυβοη Ὀεΐννθθη {Π6 
πρακτικός ἀῃαὰ (ῃ6 θεωρητικὸς βίος : 566 
Οογρ. 4858, ΗΠ. ἀπὰ Επτ. Δ ,γαρ. 187 Π)1π4. 
ΟΥ̓ αἶβδο ΝΊ 494 Ὁ 71. 

25 



ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 218 [549 
- 

᾿ “ Ε “ , 

πάντας τοὺς ] τοιούτους καὶ ἀνὴρ μᾶλλον ἔσται τοῦ πατρός. καὶ 5580 

ἐξιὼν ἕτερα τοιαῦτα ἀκούει καὶ ὁρᾷ, τοὺς μὲν τὰ αὑτῶν πράττοντας 
5 Ὁ ͵ 5 Ἵ 7 Ν ᾿ [ο , " 

ἐν τῇ πόλει ἠλιθίους τε καλουμένους καὶ ἐν σμικρῷ λογῷ ὄντας, 
[ον 

ς 

τοὺς δὲ μὴ τὰ αὑτῶν τιμωμένους τε καὶ ἐπαινουμένους. τότε δὴ ὁ 
“- - “ 

ς νέος πάντα τὰ τοιαῦτα ἀκούων τε καὶ ὁρῶν, καὶ αὖ τοὺς τοῦ πατρὸς 
« “ Ἂν “ 

λόγους ἀκούων τε καὶ ὁρῶν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐγγύθεν παρὰ 
Ἂν; “ ΕΝ ς , ς 3 2 ͵ ἐ ἴον Ν ον 

τὰ τῶν ἄλλων, ἑλκόμενος ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τούτων, τοῦ μὲν πατρὸς 
Ε κα] Ν Ν 2 [ «αἱ» ΓΕ, ὃ , Χ » - Ν 

αὐτοῦ ! τὸ λογιστικὸν ἐν τῇ ψυχῇ ἄρδοντός τε καὶ αὔξοντος, τῶν δὲ Β 
» ᾿ ᾿] Ν Ν ἣν ἢ Ν᾽: Ἂς Ν ΝΡ. Ν 

ἄλλων τό τε ἐπιθυμητικὸν καὶ τὸ θυμοειδές, διὰ τὸ μὴ κακοῦ ἀνδρὸς 
5 Χ γ ς , Ν ᾿ ΝᾺ » ἕπτ - ᾽ 

το εἶναι τὴν φύσιν, ομιλίαις δὲ ταῖς τῶν ἄλλων κακαῖς κεχρῆσθαι, εἰς 
Νὴ ἴ ς Ψ ς 9, 3 , ὧν εἴ ἣν ᾿ 3 ς [Δ] 

τὸ μέσον ἑλκόμενος ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τούτων ἦλθε, καὶ τὴν ἐν ἑαυτῷ 
ἣ, , Ὁ » “ -“ 

ἀρχὴν παρέδωκε τῷ μέσῳ τε καὶ φιλονίκῳ καὶ θυμοειδεῖ, καὶ 
, 7 - 

ἐγένετο ὑψηλόφρων τε καὶ φιλότιμος ἀνήρ. ἸΚομιδῇ μοι, ἔφη, 
- Ν ΄ Ψ ὃ θ ́ Ε "“ὔ Φ Ι ϑ" 9 , 

δοκεῖς τὴν τούτου γένεσιν διεληλυθέναι. "ἔχομεν ἄρα, ἦν ἱ δ᾽ ἐγώ, Ο 
7] ΄ ἴὰ ΝΝ Ν , Ε » ᾿, 

τήν τε δευτέραν πολιτείαν καὶ τὸν δεύτερον ἄνδρα. "ἔχομεν, ἔφη. 

Δ 
15 

“ Ν ον ἴω Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, τὸ τοῦ Αἰσχύλου, λέγωμεν ἄλλον 

ἀκούῃ ΑΠΨ. 5. αὖ τοὺς ἘΓ: αὐτοὺς ΑἸΠ: αὐτοὺς τοὺς ΑΞ: αὖ 7. 2. ἀκούει ἘΠ: 

550. Α 2 ἀκούει. 8εε κ΄. χ. [1 
ψὲ τείαϊη ἀκούῃ, ὅταν τηιδί Ὀ6 οαΥγθᾶ 
ΟΠ ΠΌΠΙ 540 6, ἴῃ 5ρί[6 οἵ {Π6 1πθυνθῃϊηρ' 
ϑϑηίεηοεβ ἢ 540 ΒΕ. [Ι͂ὴ [Πα οα86 ψῈ 
58 οι] τερατὰ ϑοογαΐεθ᾽ ἀββουϊρίϊοη (540 Ὁ 
--550 Β) 45 νἱγίιδ!]ν ἃ ϑίηρὶε βεηΐθποθ 
ἐνίοτε- ἔχειν, ὅταν -ὑμνεῖν, καὶ ἐξιὼν --- 
ἐπαινουμένους, τότε δὴ---ἀνήρ, ἀπ ἸΡΠΟΥΕ 
᾿Αἀϊτηαπηίιιϑ᾽ γα ρΡ] 165, 85. νν6}} 85 οἶσθα οὖν 
- πατρός (549 Ε). Βαΐξ ΔἰΠοὰρῃ ὅταν 
ΒΟΠΊΘΕΠη65 δχίθπθ 1ἰ5 ᾿ηἤπεηοθ ἴπ [Π|5 
ΨΑΥ (1 540 Ὁ---541 Α), [Π6 ᾿Ἰητεγροβί θη 
οἵ 540 τηδ]το5 ᾿ξ νευν αἰ Που] ἴο τϑίδϊῃ 
1ῃ6. ϑιθ]αποίΐνα Ποῖα, ἀπά 1 {πεοτιείοσα 
ἀρύεα ΜΙ οἴπεῦ βαἀϊζουβ ἴῃ Πο]άϊηρ [ῃ6 
βϑεῃηίεποα ἴο θ6 ἱπάθρεπάθηις. ΟἿ. 553 Β 22. 

6 παρὰ τὸ, τῶν ἄλλων. ΟἸΠΕΙ5 ΠΟΥ 
5 [δῖ μεν πόρρωθεν : [Π6 50ῃ 5665 ΠἰπΠῚ 
ΠΘΑΥ δἱ παπᾶ, σοιηραιΐηρ 5. νγαῦ5 οἵ 11{8 
ἢ τπο56 οἵ οἴμοι τηθη-δὴά σοηβ6- 
4αΘ ΠΥ ππάογβίαπας ἀηα ἀρργθοϊαίεβ 15 
(αἴποῦ τηοσθ. ΤΪ. δπᾶ (Ὁ. ψνγοηρῚΥ ἰγαηβίαία 
“Ἤδν!πηρ ἃ ΠΘΔΙΟῚ νἱανν οὗ Π15 (α[Π 6 ΥἾ 5 γα 5 
τΠδη οἵ [π6 νγαγϑ οἵ οἰπευϑβ.᾽" 

ἡ ἑλκόμενος κτλ. ἀεβογῖθεβ {πε στά- 
σις ἴῃ ἴῃ6 50]. (ΟἿ. 545, Ὁ. 
5508 8 ἄρδοντος. ΤΠΕ τηθίδα ρ ΠΟΥ 

15 σουημῆοη : οἷ. Χ οὐ ἢ ἀπά Ζϑεύλγνῥῆ. 2. Ὁ 
ὙΠ τὴν ποίβ δα ἰοο. 80 αἷ5ο ἴῃ Οὐχ. 1 3. 
6 ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπόλλως ἐπότισεν. 

9 διὰ τὸ κτλ.: “Ὀεοαιδα Π6 5. ποῖ 

παίαγα! ν ἃ Ῥαά τηδη,᾽ 1. “Π15. παίπγα 15 
ποΐ {πμαὶ οἵ ἃ Ῥδα τιδη᾿: ποΐῖ “θεοδιιβε 
Πα ἰ5 Ὀγ διτἢ {Π6 5οὴ οἵ πὸ Ῥδά τηδη. 

το εἰς τὸ μέσον-- ἦλθε κτλ. Α οοπη- 
ῬΙΟΠΊΪβα 15 εἤεοίεα, τθιη! παρ᾽ τι5 οἵ (ῃς 
ΠΟΠΊΡΤΟΤἾἶδθ. ν Ποἢ σοηνετίθα {Πς ατϑέο- 
οταῖοδὶ ϑίαίε ἰηΐο τιμαρχία : οἵ. 547 Β εἰς 
μέσον ὡμολόγησαν κτλ. Πα δοτῖβίβ 
ἦλθε, παρέδωκε εἴς. τα ραβδί, δη4 5που]ὰ 
Ῥε 80 ἰγδῃβαϊβά : 566 οἢ 548 Ὁ. 

14 ἔχομεν ἄρα κτὰ. ΚΙΟΠαΓά5 {Π|Πη|κ5 
{Π15 ϑεπίθησε ἰηἰθυγορσαίϊνε ; θα ἄρα γαῖ ΠΕΣ 
ΡοϊΪηίβ {πΠ6 οἴπεὺ ΨΥ. 
δ50ς-- 551... Διεχέ 171. 07.167 0716 

Οἴραγεάν ογ δ ίμμίρεγαεγν. 1716 ελαρρδ 
ογίρηγαίες 171 ἐλε ογοτυέὴ οὗ αὐαγίεθ αγιαὶ 
εἰῤίαϊϊέν τυϊέλῆ7ι ἐλε {ἱγιαγελίεαϊ δἱαίε, τέ ἐς 
εογριῤίοίθα ας σοογὲ ας αὶ ῥγοῤεγέν φεαϊηεα- 
Ζΐογι 720», ἐδε οι ώζηρ οΥΓἹ οὔῆεε λας ὀέδ72 
ἐσαὀῥελεαῖ ὧγ ἔατυ. 

550 ο τό οὐκοῦν μετὰ τοῦτο κτλ. 
Α5. θυμοειδές ἴῃ ΤΙΠΔΥΟΠΥ 5 ρεΥβθαθά 
λογιστικόν, 580 ἴῃ ΟἸΙρΆΓΟΩΥ φιλοχρή- 
ματον ϑιιρεῖβείθβ θυμοειδές. ὙΤη6 Ἰοντεῦ 
“Ῥαγίβ ̓  οἵ 8011 αββϑουί [ῃ6 τηδϑίεσυ ἴῃ 
τη, 85 ἴμ6 50816 οἵ ᾿οπηπιοηννθα [ἢ 
ἀεϑοθπάς (οἴ. 5523 Ὁ ἀπά 547 Ὁ 722.); δπᾶ 
{π6 σοπα ΠΥ ἴθ ἈΠ γος θη, ἴου {Π6 ε]θιηθηΐ 
οἵ φιλοχρήματον «αἰϊοαγ αἰβρία γε δ 
οὐηϊηοιβ δοίνὶ Υ ἴῃ {πε Θραγίδῃ ϑίαίθ, 
Δ Πουρῃ ἴ Πδ4 ποὶ γεῖ αἰαϊπεα (Π8 
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ἄχλῃ πρὸς πόλει τεταγμένον, μᾶλλον δὲ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν 
΄ Ν , Ψ Χ ϑ' μὴ Μ ΄, δ 3 Ὁ ς Ἀπ ταν 

προτέραν τὴν πόλιν; Τ]άνυ μὲν οὖν, ἔφη. [υἴη δέ γ᾽ ἄν, ὡς ἐγῴμαι, 
Ε] , ς Ν , , ΄ Ἂ 5 3 ἐν ᾿ 

ὀλιγαρχία ἡ μετὰ τὴν τοιαύτην πολιτείαν. Λέγεις δέ, ἢ δ᾽ ὅς, τὴν 

ποίαν κατάστασιν ὀλιγαρχίαν; Τὴν ἀπὸ τιμημάτων, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

πολιτείαν, ἐν ἣ οἱ μὲν πλούσιοι ἀρχουσιν, πένητι ' δὲ οὐ μέτεστιν 

ἀρχῆς. 
ἐ᾿ 5 δι 5 ᾿ « 7 τιμαρχίας εἰς τὴν ὀλιγαρχίαν, ῥητέον; 
Μανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν ὡς μεταβαίνει. πρῶτον ἐκ τῆς 

Ναί. 

Πῶς; 
᾿] ͵ᾷ 2 -" ε Υ, Ζ ΄ ᾽ , Ν ΄ 

ἐγώ, ἐκεῖνο ἐκάστῳ χρυσίου πληρούμενον ἀπόλλυσι τὴν τοιαύτην 

Καὶ μήν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 

καὶ τυφλῷ γε δῆλον, ὡς μεταβαίνει. Τὸ ταμιεῖον, ἦν δ᾽ 

πολιτείαν. 
“- -“ ΄ 

πρῶτον μὲν γὰρ δαπάνας αὑτοῖς ἐξευρίσκουσιν, καὶ 
τοὺς νόμους ἐπὶ τοῦτο παράγουσιν, ἀπειθοῦντες ' αὐτοί τε καὶ 

“ “- ΝΕ 2 

γυναῖκες αὐτῶν. Εἰκός, ἔφη. "Ἑπειτά γε, οἶμαι, ἄλλος ἄλλον 
« “- Ν 2 ““ 2. Ν “ ““ ς “ ᾽ ΄ 

ὁρῶν καὶ εἰς ζῆλον ἰὼν τὸ πλῆθος τοιοῦτον αὑτῶν ἀπειργάσαντο. 

19. τοιαύτην ΤΠ εἰ ἴῃ τηᾶῖρ. ΑΞ: οἠϊ. ΑἸ. 28. αὐτών Π: αὐτῷ Α. 

ΒονοΥαΙρῃ ΡΪαοθ. Ρ]αίο᾽β ἀθϑογϊρίίοη οὗ 
Οτὐθεὶς οΟἹΙσαγοῃϊαβ, 1 ννα Ἰπᾶσα 1 Ὀγ (Π8 
[αοἰ5 οἵ μἰβίουυ, ρυοθαὈ]ν Ιὰγ8 γαῖ Πευ ἴοο 
ΤΊ ΠΟἢ ΘΙ Ρ 4515 οἢ τὸ φιλοχρήματον : Ἐπὶ [ΐ 
15 σουίδιη]ν γα {Ππαΐ {Π6 Ραγϑβαῖί οὗ το 65 
τνὰ5 {πε6 οπαγδοίευιβίϊο (βαΐπγα οὐ δηοϊθηΐ 
ΟἸΙΡαγοῆγ. 8566 οἡ ἴπΠ6 ψΠΟ]Ὲ ϑβιΡ]θοὶ 
ἍΝ ΒΙΌΙοΥ γε Οἰραγελίος, πα ΝΝ εν πα ῃ 
71λὲ 4οίὝίες 7 ΑΙ γίδίοίίε τν ῬρΡ. χχὶ- 
ΧΧΧΥΪ, ΔΠ4 σοιηραῖα ἴΠ6 δοσοιηΐ ψνῃϊοἢ 
Αὐ᾽βίοι ας. οῖνεβ οἵ ἴπΠ6 σαιιδε5. ρτοάποϊηρ 
ταν] α[100 1η ννἢδί 6 6 4115 “Δι ϑιοοσδο ϑ᾽ 
(2. Ἐ 1). 

τὸ τοῦ Αἰσχύλου. Τῆε Ἰἴπε ἴ5. ἃ 
ῬΙαγτι] δἀαρίαιςιοη ἤομπλ 5224. 451 λέγ᾽ 
ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα ἀηᾷ 570 
Ομολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος. 
ὙΠΕεΙΘ 156 ΠῸ ροοά τϑᾶβοη ἰου Ποϊ]άϊηρ 
(νὰ Ἡδυνεγά θη) {παΐ Ρ]αΐο 15 χιοίϊηρ 
ἔτοσ οης οἵ Δεβομυ 5᾽ Ἰοϑί ρ]αυ5. 

17 τὴν ὑπόθεσιν. ὅ:ε 545 Β ΠῚ 
20 τὴν ἀπὸ τιμημάτων. ΒΥ Ηετοάο- 

ἴπ5 (1Π| 81) ὀλιγαρχίη 15 ᾿ιι5ε4 ἴῃ 1[5 5[ΠἸΟΓΠῪ 
Εἰγηλο]ορσίοα] 56Πη56; δῃᾷ ϑοογαίθβ᾽ οὐ ἢ 
Πᾶπη6 ἴου {παᾶΐ γΠ]οἢ Ῥ]αΐο (4115 "ΟΠ σατο 
γγὰβ πλουτοκρατία (77εγι. τν 6. 12). ΤΠ 
ἐϑίαὈ]ΠἸβῃμηεηξ οὗ ἃ ρτορευν 4ια! βοαίοη 
ΤΟΥ {11} οἰ ΕἸΖΘΠΒΠΙΡ νγαβ {Π6 σεπίτγαὶ [βαίασα 
ἴῃ [Π6 Ῥγοργατηπια οἵ (ῃΠ6 Αἰῃϑηΐδη οἱ Ϊ- 
Βαγοῖοα] Ῥαυίν ΟΠ 412 Β.Ο. Οηνγαγάσ: 
568 ((οΥ 411ὴ ΤΠιο. ΨΠΠ 65. 3, 97.1 ἀπά 
((ου. 404) Χεϑη. Ἅ{7εἴ]. τι 3. 48, ἢ Ηοῖ- 
τη πη -Ἴ 56 Υ 1.6. ΡΡ. 724---734. [{ 15 
{πεγθίοτε παΐαγαὶ σπουρἢ [Παΐ Ῥ]αΐο 5ῃου]ά 
ἄεῆηθ ΟἹ ραγοην ἃ5 πα ἄοδϑ, Ἔββρβοίδ!]ῦ ἃ5 
ἴῃ Ὠϊβ γοιηροῦ ἄαγδ5, ὈΟΪΠ. ῬΘΥβομΑ Υ ἂπᾶ 

[ΠτοῸΡῊ Πἷ5. ἔτ] θη 5, μ6 νγὰβ ΠΙ Π]56 1 σοη- 
προΐθα νὰ (Π6 ΑἰΠΘπίαη οἸ]]ραγοῃϊοαὶ 
[αοϊίοη (τοία ΝΠ Ρ. 30). Πα ἰθσιη “ο]1- 
ΒαγοΠΥ ̓  τοἰαἰηθα 115 Ρ]αίοηϊς 5θη88 δἰξευ 
ΕἸΠΕ (οἴ εἰ σ᾽; Ασιϑὸς 207. Τ᾽ 8: τὺ 2808 ΣΕ 
ἀναγκαῖον μέν, ὅπου ἂν ἄρχωσι διὰ πλοῦτον 
ἄν τ᾽ ἐλάττους ἄν τε πλείους, εἶναι ταύτην 
ὀλιγαρχίαν κτλ.), [ΠουρῊ Ατίβίοι]α τθοορ- 
ΠἾ565 4150 {πΠ6 ψΊ6γ τηθαηΐηρ, 6.5. πὶ 21. 
ΖΦ 2. 1317Ὁ0 30 ὀλιγαρχία καὶ γένει καὶ 
πλούτῳ καὶ παιδείᾳ ὁρίζεται. 8:6 ἐβρεοὶ- 
Αγ ΜΥΒΙΌΙΕν Οὐ Οἰῖρ. ΡῬΡ. 15---22. 
550} 22 ὡς μεταβαίνει. ΤῊς Ἰεαά- 

ἴησ' [βαΐισεβ 1η Ῥ]αίο᾽β παυγαῖνε αὐα ῥτο- 
ῬΔΌΙΥ ἰαῖκθη ἴγοτη {6 ΠΙβίουυ οἵ ϑρατχία, 
ΠΟ ἢ Παα ἀερεηθγαίβα ἀατίηρ ΠΪ5 ΠΠ δ πὴ 6 
τόση ἃ “ {ἰπηαυοῃν ̓  ἴο ν»Πηδΐ ννὰβ νυ] γί ΠῪ 
Δ} ΟἸΙσΑτΟΠΙΟΑ] ΡΟΙΠΥ : οἵ. ΝΌΠΙΒ αἱ .ὁ,αές- 
ἐελγε Δι. Ρ. τοῦ απᾶ ΗἩργιηδηη- Τ ὨυτηβοΥ 
1.ο. Ρ- 2538. Οἰἴμειβ πᾶνε τείειγαα ἴο {Π6 
ΒΟΙ]ΟηΪΔη σοΟηβΕπ|ϊοὴ δ η4 {Π6 ΟἸρατο ἴσα] 
Ταν ] ατ10Π.5 αἱ ΔΙΠΘη5 ἴῃ 411 Δη4 404. ἴῃ 
ΠΘΙΓΠΘΥ οὗ {Π656 Ἰπϑίαποθϑ ννὰ5 [6 ρσθνίοιιβ 
Θϑονθυητηθηΐ {ἰππαυοῃϊοαὶ, [ΟΣ [Π6 τὰ] οἵ 
1Π6 Επιραιϊτ!5. μπαα θδοοῖηθ ἢ ορριεβϑῖνα 
ΟἸρατ εν ὈΥ {πΠ6 {π|6 οἵ Θο]οη (Η ΟΪπὴ 
σὰ Αἰὐοί. Ἐ. ΤΟΙ Ρ. 380); Βα 1 ἰ5 Π|ΚΕὶν 
ΘΠΟΙΡΉ {παᾶὶ Ρ]αΐο νγαβ5 {Π]η]κίηρ οὗ [Π6568 
ΔΙΊΟΠΡ'᾽ ΟἴΠΘΥ ΟἹ σάγοΠἾ65. ἀηα ΟἹ σατο ΠΪ 4] 
ΤΟΥ ΘΠ ηΐ5 ἴῃ 5Θ0Π16 Ραγίβ οὗ Πῖβ5 ἀθβουρ- 
ἘΟΙΒ: 5686 5517. 

24 τὸ ταμιεῖον ---ἐκεῖνο. 5484. 712. ΤῊΘ 
ΟΥ̓ΆΟ]6 5ΡΟΙΚα {ταν ἁ φιλοχρηματία Σπάρταν 
ὀλεῖ, ἄλλο δὲ οὐδέν (Τ γγίαειιβ 3. 1). 

28 γυναῖκες. 866 ΟΠ 548 Α. 
550 Ε 29 ἀπειργάσαντο. Οη ἰῃς 

20 

25 
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ἴον » 5 “7 ᾽ Ν , 

39 Εἰκός. Τοὐντεῦθεν τοίνυν, εἶπον, προϊόντες εἰς τὸ πρόσθεν τοῦ 
Ὦ “ ’ “ ,ὔ 2 

χρηματίζεσθαι, ὅσῳ ἂν τοῦτο τιμιώτερον ἡγῶνται, τοσούτῳ ἀρετὴν 
Ὰ 3 Ν , 

ἀτιμοτέραν. ἢ οὐχ οὕτω πλούτου ἀρετὴ διέστηκεν, ὥσπερ ἐν 
Καὶ 

μάλ᾽, ἔφη. Τιμωμένου δὴ ] πλούτου ἐν πόλει καὶ τῶν πλουσίων 551] 

“" , ὐναιν 

πλάστιγγι ζυγοῦ κειμένου ἑκατέρου ἀεὶ τοὐναντίον ῥέποντε; 

ἀτιμοτέρα ἀρετή τε καὶ οἱ ἀγαθοί. Δῆλον. ᾿Ασκεῖται δὴ τὸ ἀεὶ 

τιμώμενον, ἀμελεῖται δὲ τὸ ἀτιμαζόμενον. Οὕτω. ᾿Αντὲ δὴ φιλο- 

νίκων καὶ φιλοτίμων ἀνδρῶν φιλοχρηματισταὶ καὶ φιλοχρήματοι 

ς τελευτῶντες ἐγένοντο, καὶ τὸν μὲν πλούσιον ἐπαινοῦσίν τε καὶ 

θαυμάζουσι καὶ εἰς τὰς ἀρχὰς ἄγουσι, τὸν δὲ πένητα ἀτιμάζουσι. 

Πάνυ γε. Οὐκοῦν τότε δὴ νόμον τίθενται ὅρον πολιτείας ὀλιγαρ- 

χικῆς, ᾿ ταξάμενοι πλῆθος χρημάτων, οὗ μὲν μᾶλλον ὀλιγαρχία Β 

πλέον, οὗ δ᾽ ἧττον, ἔλαττον, προειπόντες ἀρχῶν μὴ μετέχειν, ᾧ ἂν 

ἴθη56 566 548 Ὁ 72. Αὄὔἔδνν Μ85 τϑαδᾶ ἀπειρ- 
γάσατο: Ὀπί ἄλλος ἄλλον 15 ἴπ ΡῬαγ{ἰν8 
ΔΡρΡοϑιεϊοῃ ἴο {Π6 Ρ] τ] σα ]εοΐ, ἀοσογά 
ἴο 1Π6 τϑρι]αῦ ἰάϊομη : οἷ, 1 360 Β, Ο, ΙΧ 
581 Ο 7, 

32 ἢ οὐχ κτὰ. ΟΥ̓ 5556 απᾶ εβρϑοϊ- 
4ΠνῪ Ζατυς 743. ΧΑ ΗΕ, ἀγαθὸν δὲ ὄντα δια- 
φερόντως καὶ πλούσιον εἶναι διαφερόντως 
ἀδύνατον (΄ πον Πατα]Υ 51.811 ἃ τἱσῃ πλαπ᾿ 
εἴς.). ΟΥ̓ οΥ ραγ8116}5 ἀγα αιιοίθα ὈΥ Θ᾽ Ρ᾽Θ 55 
Ζορος «φογηιαΐίξος Ὁ. 74. ΟἿ. αἷθὸ ΠΙ 
416 Ε 2.. 

ὥσπερ κτὰλ.: “45 1 νεῖε ἱπο]!ηἱησ 
Αἰνγαγβ ἴῃ ορροϑβίίθ αἰγθοίίοηβ ὑνΠθη ἜΘ οἢ 
15 ΡΙδοθά ἴῃ [Ππ6 508]6 οἵ ἃ Ῥαϊαποθ. ἿκΔἂ5 
1Π6 50.416 οσοπίαϊηϊηρ νἱ γί γἶβ65, (παῖ σοῃ- 
ταϊηϊηρ τἰσ 5. [4115, ἀμ ϑῆσθ ϑέγσα. ΟἹ. 
Τομι. 74. ΧΧῚΙ 200 ἢ. Μαάν!ρ᾽5 κείμενον 
ἑκάτερον, ἴποιρῊ δάορίεα ἐνεῃ ὈΥ . απ 
Γ.,.15 φιθϑιϊομδθ]ς ατβοῖς, αηα σϑυςαη]γ ΠΟ 
᾿τηργονεηγθηί. ὥσπερ 5πΠου]ἃ θῈ ἰδίκθη 
ν [ἢ “ῥέποντε ““απᾶδὶ ΠΟ πλούτου ἀρετὴ 
διέστηκεν, 564 πλοῦτος καὶ ἀρετὴ διεστή- 
κατον ῬΥαθοθϑϑίββαί᾽ ἡ (ϑοπηθ ει). ὙΠοτα 
ἰβ. ἃ Κιπάγθα ἤριυχζα ἴῃ 544 Ε ἀρονε: ἃ ἂν 
ὥσπερ ῥέψαντα τἄλλα ἐφελκύσηται. ΞΞ ἀπὰ 
506 ΟἾΠΟΥ ᾿ΠΓΘΥΟΥ Μ55 Πᾶνα {Π| ΟὈνϊοιι5 
“ροΥγθοίίοη ̓  ῥέποντος. ΟἸΠΘΥ σοη]θοία 65 
αἴθ ῥέπουσα (1 ΔΕ ὈΠΟ]4) ἀπά ἂν ῥέπουσα 
(Ρεῖς 6), θπὶ ποῖ Ποὺ σου] ονοῦ παν θΘ θη 
ΟΠαηρεαᾶ ἴο ῥέποντε. 
5514 4. φιλοχρηματισταὶ κτὰ. ΑΙ- 

[πουρὴ Αὐἱδίοι!ς (204. Ε 12. 131τ08 30 ἢ.) 
ΡΙΟΠΟιποα5 1ξ ἄτοπον ἴο {Πῖηὶς {Παΐ οἹ]- 
θΆΥΟΙΥ αὐὶβθϑ ὅτι φιλοχρήματοι καὶ χρημα- 
τισταὶ οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ἴῃδτε 15 πὸ ἀουθί 

{παξ [ῃ6 βρεοῖδὶ οἱ σαυοῃῦ σῇ ϊοἢ Ρ]αΐο 
ῬΙΟΡΔΡΙΥ Πμαβ ἴῃ νἱθνν, νἱΖ. ϑρατία ἴῃ {Π6 
Τουσἢ σδηΐαγυ Β.6., Ὀδοαπηθ ἴο 8}} ἴη- 
τθηΐῖ5 δη ΡΌΓροβαβ δῃ ΟἹ σατο ΟΠ] Θῆν 
ἔγογη {Π15 οδῖιβθ, ἃ5 ἴῃ ἰδοὶ Αὐἱβίοι]α Πἰτη- 
561{ τεοορηΐβαϑ 10. 7. 13078 34 [ἰ : οἵ. α]50 
Β 9. 12γ7ο 14 ἢ. ΤΙ 5Ποι]4 αἷβο 6 τὸ- 
τηθι θογ αὶ [Παὶ Ῥ]αίο᾽ 5 βεϊβοίϊοη οἵ 1ῃ 68 
αἰτία τῆς φθορᾶς 15. ῬΥΠΉΔΥΙΠΥ ἀ δ θυπη πα 
ῬΥ [ῖ5 Ῥβϑυομοϊορσίοαὶ βίαηαροίηΐ : 568. οα 

543 Δ. 
5. ἐγένοντο. 866 548 Ὁ 22. 

νόμον τίθενται κτλ. Ιῃ ϑρατία, 
ΔΡΡΑΥΘΏΕΙΥ, τηαί[αυϑ ΠΕ ΘΥ γθηΐ 50 [ἈΥ ἃ5 
{Π15, δἰ πουρη {Πποϑ6 ν πο νγεῦα ἀΠΆ Ὁ ]6 ἴο 
τηαῖκα [6 5ἰαίαίουυ σοηἐτθυςοη ἴο [Π6 
ῬαΌ]Ις π1655 ἰου(εἰβα ἘΠΕ}. οἰ ΠἸΖΘ ΠΕ 1Ρ, ἀο- 
σογάϊηρ' ἴο [Π6 Ιανν5 οὗ ΓΤ συγριιβ, απα Ἰαῖου 
ΔΌυισ65 συνε] δα {Π6 σα ῖκκ5 οὗ {Π6 ὑπομείονες 
{τότ [15 σαιιθ8 : 566 Αὐὶβέ, 201. Β 9. 12718 
34 δῃα ΗἩογπιαπη-ἼὙ ΠιιπΊβοὺ 1.6. ΡΡ. 258-- 
26ο 7171. “ΠΕ τηϊπἰσηστη ἀτηοιηΐ οἵ Ρτο- 
Ῥεγΐν συ] γιησ [ΟΥ̓ ΡΥ νΊ]εσα ἴῃ δη. οἱ Ϊ- 
Θαιοῆν ἡ νγὰβ5 οἵ οουτβα αἰ Πθγθηΐ 1η αἰοι- 
Θηΐ ΟἸΙΡΑΙΌΠΙοΑ] ϑίαϊθβ : οἱ, ΥΠΙΌΙῈν Οἷα 
Οἷρ: Ρ. 2. 

551 8 8. οὗ μὲν μᾶλλον κτὰ. 866 
ἀραη ΔΝ ΒΙΡΙΟΥ 1.6. ΡΡ. 126---132. ΑΒ δὴ 
ΘΧΔΠΊΡΙ6 οὗ ἃ πηοάογαΐα οἱ ρασοην (1 (Π6 
Ῥ]αιοηΐο 5656) νγῈ ΠΥ ἕαϊτα [η6 ϑοϊοηϊδῃ 
σοηϑίϊαἰο, νυ οἢ νναβ, Ὀγόδ αν βρβαϊκίησ, 
1Π6 ἰάθαὶ οἵ {ῃΠ6 πιοάθγαίβ οἱραγοῃβ αἱ 
ΑἸ. θη ἰονναγαβ {ΠῸ 6πα οὔ {πὸ ΠῚ οαπίσθτν 
(Βεϊοοῖ “4121. ]οϊ. Ῥ. 74.: οἵ. ΤΠαο. ΝῚΠ 97. 
2). δῃηᾷ 15 σοϊημηθηάβα ὈΥ Ρ]αΐο ἴῃ ζΖατὺς 
6098 8 Γ΄. 



ΡΠ Θ] ΠΘΛΙΠΕΙΆΑΘ: Ἡ 21 

Ἁ ΑΝ, ᾽ ᾿ 2 Ν θὲ Ψ' “- δὲ Ἂ ,ὕ θ᾽ Ψ μὴ ἢ οὐσία εἰς τὸ ταχθὲν τίμημα, ταῦτα δὲ ἢ βίᾳ μεθ᾽ ὅπλων 
διαπράττονται, ἢ καὶ πρὸ τούτου φοβήσαντες κατεστήσαντο τὴν 
τοιαύτην πολιτείαν. ἢ οὐχ οὕτως; Ἢ μὲν δὴ 

΄: «ς Σ 5 -“ [2 ͵ Ψ 2 Ν 7ὔ Ἀ ε 

κατάστασις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, αὕτη. Ναΐί, ἐφὴη" αλλὰ τίς δὴ) ὁ 
“ »΄ἵ΄ ἈΝ ᾽ Ἁ 

τρόπος τῆς πολιτείας ; καὶ ποῖά ἐστιν ἃ ἔφαμεν αὐτὴν ἁμαρτήματα 

Οὕτω μὲν οὖν. 

Ι Μ 

ἐχειν; 

ΠῚ 
“ , 7 ἴω , { “ “͵ 

Πρῶτον μέν, ἔφην, τοῦτο αὐτό, ὅρος αὐτῆς οἷός ἐστιν. 

ἄθρει γάρ, εἰ νεῶν οὕτω τις ποιοῖτο κυβερνήτας, ἀπὸ τιμημάτων, 
- ΝΝ ον 

τῷ δὲ πένητι, εἰ καὶ κυβερνητικώτερος εἴη, μὴ ἐπιτρέποι. ἸΙ]ονηράν, 

ΙΟ. 

1Ιο ἢ βίᾳ κτλ. “Τὸ δῇ Αἰπεπίδῃ, ἃ5 
ἴο ουτβεῖνεβ, [Π15 νου] παΐαγα!]ν σασσαβί 
ἃ Υβνοϊαίίοη ἀσαϊηβί ἃ ἀδπηοογαίϊο βυϑίεῃι 
5Οἢ δ5 ἴοοῖς ρἷδοα αἱ ἴῃς θϑί Ὀ]]5ῃιηεπΐ οὗ 
1Π6 Εοὰν Ηππατγεά [ἢ 411 Β.6., ΟΥ̓ οὗ {Π6 
ΤΗϊτίν ἴῃ 404.8.6., πα σοπείδπε!υ [ἢτουρἢ- 
οαἱ ατεεοα ἀππηρ ἴΠ6 Ῥε]ορομπεβίδῃ νγαῦ ἢ 
(Βοξαπαιιεῖ). ὙΠῈ ταπιαυῖς ἀΡΡ]165. ἢ 
ἐαπα] ἴοτοε ἰο πρὸ τούτου φοβήσαντες (εἴ. 
Τῆς. ΝΠ 66. 2), ἀπ ἰἴ σδῃ βοδύσεὶυ 8 
ἀουθίεα τΠαΐ [Π6 ἔδυ] αν βίσαρο]εβ οἵ ο]]- 
ΘΆΥΟΌΥ ἀραϊηβί “απ ΟΥ̓Δ ΟΥ ἴῃ ἢΪ5 ΟΥ̓ ἃ5 
Ὑ76}1 85 οἴπεὺ {{π|65 βΈΡΡΙΠ6α Ρ]αΐο ἢ 
1Π15 ἀείαδ!! οὗ [Π6 ρίοίαγσε. Βαΐ {Π6 επὶ- 
ῬΙογπιθπί οὗ ἔογοα νοι] 6 δα ιιΆ}}Υ πθοα8- 
ΒΔΥΥ͂ ἴῃ ΟΥ̓ΕΙ ἴο {γα Πϑίουτηῃ ἃ {ΠΤ Υ Ἰηΐο 
80 ΟἸἹΡΆΥΟΠΥ, οὐ ηρ ἴο ἰῃ6 ορροβι(ἴοῃ ἴο 
θὲ δρρυεμεπάεα ποτὰ {πὸ ἱπηρονθυβηθα 
ΔΙΑ το] αι νεν ῬΟΟΥΘΙ βεοίοη5 οὗ {Π6 [1- 
ΤΥ ἢ5, ΨηὴΟ νου] ὉΠΩΘΥ ΔΠ ΟἸΙΡΆΤΟΠΥ 
ῬῈ [Οὐ ΠΥ ἀπά ΤΟΥ ἄνευ. δχο] πα βα ἔγομη 
οἴποε. ΤΠα σοηβρίγαου οἵ ΟἸπαάοῃ ΡΑΥΓΠΥ 
ΠΠαβίγαίεβ Ῥ]αἴο᾽ 5 ροϊηΐ; ἴουὺ ἴξ ννὰ5 5ὰρ- 
Ροτίεα ὈΥ ὑπομείονες, ἀπ ΞῸΡΡΥΘβθεα ὈΥ 
ἴοτος (Χϑη. Ζ7εἰ. 111 3. 4-ττῖῖ νι ἢ ατοία 
ΙΧ ΡΡ. 70). Κτοβη (227. 32. Ρ. 211) 85- 
βαιίβ (παὶ Ρ]αίο πα5 αἰγεαάν ἰογροίίθῃ 
545 Ὁ, Ὁ, 6. σοηβιϊ[πς10Π 8] σμαηρῈ νν 85 
5814 ἰο οτἱρίηαΐα ἕτοιμη στάσις ἴῃ {Π6 τα] ηρ 
οἷα55. Βαυΐ (ῃ6 5ίσυρρια Ῥεΐνεθεη (ΠοβαῈ 
Εἰπιαύοῆβ ΠΟ Πᾶνε, ἀπα ποθ γγηο Πᾶνα 
ποῖ, ἴῃ6 ρτοροβεᾶ τίμημα, 15. ἴῃ γτϑα] 
στάσις Ὀξίννεεπ [Π6 ΤᾺΪ6Υ5, ἸῸΓ 611] (1- 
τηδτοῦν ἰ5 αυτοσαίεα Ὀγ Ιανν, 1Π6 Ῥοου, ἴξ 
οἰ μουννῖθα απ }1Π6α, ἀγα οἷ 1:76 Ὑὐ] 65. ἃ5 
ὙΜ6}} ἂ5 ἴπ86 τίοῃ. [1η ϑρατία ἴΐ ννου]ά "6 
οἴ ουννῖβα, θθοαιβα πα νΠῸ [α1]6α ἴο μὰν 
1πεῖγ οοηίτὶ θαςοη5 ἰο (πΠ6 ξυσσίτια σεαβοά 
7250 γαείο ἴο Ὀ6 τα]εῖβ; ΟὨΪΥ Ρ]αίο᾽ 5. {ἰ- 
ΤΆΤ ΠΥ ἷ5. ποῖ ἴῃ {Π15 ρΡαγίϊσαϊαῦ ἃ σΟρΡῪ οὗ 
ϑρατία, Ὀὰὶ γαίῃ θυ γθβθμ. Ὁ]65 Οὐαί (547 Ὁ, 
551Α 7122.). 866 450 Οἢ 5456. 

11 κατεστήσαντο κτλ. ΕΓ. δοτὶβὶ 

ἊΣ 

οἷ. 548 Ὁ 5. ὡς ἔπος εἰπεῖν 15 1Ππ5ιταῖεά 
ΟὨΙ 3418. ἔφαμεν τείεϊβ ἴο 544 6. 

551... 558 7ζλεγε αγὲ για71}, ργίευ- 
στ γατίίς 17 ἐς οἰζραγελίεαί εἴν. “ γιαΐες 
τυεαϊίλ 1γ5έεας ο7 ἀγοτυλεαρε ἐλ χιαίζβεα- 
{ϊογι 707, γμζίγιο, ἐς αἸζίαεαί αραΐγιοὲ 1{δεί, 
Τγηιεαῤαῤίε, {γι αἰ φγοῤαῤὲῥίζέν, ο77 τυαρέγιν᾽ 
τυαγ, αγια] γαίδε ἐο οἱεγ ῥγάγιεῥίε ὁ “ ο)16 
7171, 0716 τυογῷ." Πογ5 οΥ αἰ, Οἰραγεῖγ 
ἴς ἐλὲ γε εογοέϊζέϊογε τυλέεσλ 267) 1115. ἃ 
γηα7ι ἔο αἦεῤοδο οΥ αἰ λϊν 2γοῤεγίν ὧν σαίδ. 
4 γορλ ἐλ σαμδ οργίφιος τ α ἰαγρὲ 17,- 
2ουεγίελεα εἶαςς γεδογιὀέιγιρ᾽ (Ϊ]707165, 507)16 
σἦλγιρίε55 αγιὦ] οἵλε75 δἐζγισίσι, 1722 7072167 
αγ ογιῖγ οογ', ὁπεέ ἐλε ἠα{{67, αγ6 εγ1ηεϊγαῖς 
τυλο λαῦε ἰο δ γεῤγέξεεαὶ ὃν 7ο7εέ. 
551ς τό πρῶτον μέν: ςς. ἁμάρτημά 

(ἐστιν). 
ὅρος--ἐστιν : “ΓΘΥΤΪΠτ15 οἰτι5 411815 οἷτ.᾽ 

ὅρος 15 {Π6 ΠἸπη1 ΟΥὙ ἀδἤηιησ τηδυὶς νυν ΠΙΟἢ 
βδραγαίεβ. ἴ ἔγτοπὶ 411] ἰῃ6 οἰμεὺ πολι- 
τεῖαι: οἴ.1 331}. Ἐὰν Ψ1] ἀρρύονα οὗ 
Βδαμαπι᾿5 σοη]θοίατα τοῦτο αὐτὸ ὁρᾷς αὐτῆς 
οἷόν ἐστιν, ΘΞΘΟΙΑΠ]Υ ἃ5 ὅρος ΘΟ ο85 ὅρον ἴῃ 
5514. οἷός ἐστιν, ἄθρει" εἰ γὰρ νεῶν κτλ. 
(ΓΈ ΠΟ] 4) 15 βοδυσαὶν 1655 ΠΠΑΡΡΥ. ΤῊΘ 
τοχί 15 ἄθονα βιβρίοϊοη. 

17 εἰ νεῶν κτλ. ΤὍΤΠε {Ππ5ιγαίίοη ἰ5 ἃ 
ἰανουγιίθ πα Ὀοίῃ ν] ἢ ϑοογαΐθβ δπᾶ 
ΙΑ ΟΠ Χο ΖΡΣ. ΤΠ Ὁ: ΙΣ ἀπ 
ΒΌΡΓΑ ΨΊ 488 Α Η. 271. ὙΠΕεῖῈ ἰ5. ῥτο- 
ῬΑΌΪν πὸ δροβίορεβιβ αἴζεσ ἐπιτρέποι: νγὲ 
5Π00]4 ἰγαηϑὶαΐθ "Τπ8ι σοπβι οΥ ἱΓ ΟΠ 6 γγετα 
ἴο σἤοοβα ρῥ᾽]οῖβ. οἡ {Π6 σθηῆβιιβ ῬΥΪΠοῖρ] 8 
Δηα γεῆπιβα ἴο ἰδεῖ ἃ ῬΟΟΥ πηδη βίθου {που ρἢ 
Ὀδιῖθυ πα] Π6α 1" 

ι8 πονηρὰν κτὰ. “Αἀϊπηδηίι5 αἰιαϑὶ 
ΠΟ νἱάθγθ, 5εα αἰ ν᾽άδαϊς γο πα ΠΕ γα 
ἰ5585, πονηράν, παῖ, τὴν ναυτιλίαν αὐὖ- 
τοὺς ναυτίλλεσθαι 55. ὁρῶ ̓" (ϑοῃπείάεη). 
ΟΥ ν΄] 5356». ΤῊ Ἐχρ απαίίοη 15, 1 
(Ὠ1η]ς, δαβίθυ πα {παΐ οὗ ϑία! ΠΡαὰ τι, ν ῃῸ 
ΡΙηΐ5 ἄθρει γάρ' εἰ νεῶν κτὰλ., ἀπά οτδίαηα- 

μ ο 
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3 ε . “ 

ἢ δ᾽ ὅς, τὴν ναυτιλίαν αὐτοὺς ναυτίλλεσθαι. Οὐκοῦν καὶ περὶ 

Πλὴν πόλεως; ἦν δ᾽ 

ἐγώ, ἢ καὶ πόλεως πέρι; Πολύ γ᾽, ἔφη, μάλιστα, ὅσῳ χαλεπωτάτη 
7 Ω Ν “- - 

καὶ μεγίστη ἡ ἀρχή. “Ἐν μὲν δὴ ! τοῦτο τοσοῦτον ὀλιγαρχία ἂν 

ἔχοι ἁμάρτημα. 
- : ,ὔ 4 

Τὸ ποῖον; Τὸ μὴ μίαν ἀλλὰ δύο ἀνάγκῃ εἶναι τὴν τοιαύτην πόλιν 7) ἢ {) 

τὴν μὲν πενήτων, τὴν δὲ πλουσίων, οἰκοῦντας ἐν τῷ αὐτῷ, ἀεὶ 
᾿ Χ 

ἐπιβουλεύοντας ἀλλήλοις. Οὐδὲν μὰ Δί᾽, ἔφη, ἔλαττον. ᾿Αλλὰ 
ΝΥ ᾽ » “ , Δι: Γ.9 Ψ». 5. » , , 

μὴν οὐδὲ τόδε καλόν, τὸ ἀδυνάτους εἶναι ἴσως πόλεμον τινα πολε- 
δ. Ν δον 1.5 ΄ὔ Ἂ “ ᾿ ἊΝ ε , 

μεῖν διὰ τὸ ἀναγκάζεσθαι ἢ χρωμένους τῷ πλήθει ὡπλισμένῳ 
νς ἴω ΩΝ Χ ΤᾺ Ἂ Ν Ἂ; ἰς 3 “ 

δεδιέναι μᾶλλον ἢ ἱ τοὺς πολεμίους, ἢ μὴ χρωμένους ὡς ἀληθῶς 
᾿ πὶ ΠΡΩΝ ΝΝ Ἶ 

ὀλιγαρχικοὺς φανῆναι ἐν αὐτῷ τῷ μάχεσθαι, καὶ ἅμα χρήματα μὴ 

» Ὁ ε [ο 3 “ ἣν » 
ἄλλου οὕτως ὁτουοῦν ἀρχῆς; ΘΟἴμαι ἔγωγε. 

Φαίνεται. Τί δέ; τόδε ἄρά τι τούτου ἔλαττον ; 

19. ναυτιλίαν ΑἾΞΙ φ: ναυτηλίαν (τ) ΑἸΠ. 20. ὁτουοῦν νετιϊ ΕἸοΙΠηα8: 
ὁτουοῦν ἤ τινος ΑΠΙΞΨ. 24. ἀνάγκῃ Αβὲ: ἀνάγκη οοαα, ΠΣ ὙΠ ΠῚ 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ΑἸ: καὶ μὴν οὐδὲ τόδε Α΄. : 

-φ«ι͵ι.οοοῚχῚι,ιιι.Ω͵᾽᾽.᾿..᾽.͵͵."...."υ...---ς.ςςς.ς.-..-
-».--ς-..-.  -Ἀ---ςΞΞς.ς.ς“-ς-ς....  ϑο Θ ςὔὠὡῳϑφἰ«--ς.“...--- 

ἴπσ (αἴεν ἐπιτρέποι) τί λέγοις ἂν περὶ 
τούτου; οὐ {πε [πκε6, απᾶ λέγοιμι ἄν ἴο 
σονείη ἴΠπΠῸ δοοιιβαίϊνα νυν ἸμΠηϊνῈ. 1. 
8:4 (.᾽5 βοϊ που 15 ἴῃ ῬΥΙΠΟΙΡ]8 {Π6 βαῖηα 
5 ϑίδ! θαι ηλ5. ὙΤΠε ἰοχί τπδὺ 6 σοτταρί, 
Ῥαΐ πο σομνὶποῖηρ μη Πἀδίιοη Π5 ΒΙ[Πευῖο 
Ῥδθη οἤετοα. Τα αἸἤεγεηξ ΡΟ ροβα 5 αύθ 
εἰκός (Α5ι, Εἰς μα 45) πα ἂν εἴη δέος (1.16 Ὁ- 
Πο]4) ἴον ἢ δ᾽ ὅς : -- φαίην ἂν -- αὐ ἀ64 ΔῇϊεΥ 
ἢ δ᾽ ὅς (ΘΙερΠαμι5) : πονηρὰ εἴη ἂν ναυτιλία 
αὐτοῖς ναυτίλλεσθαι (51) : πονηρὰν -- ἀνάγ- 
κη:- κτὰ. Βἰοπατά8--- ας 1 νγου]α ΒΌΤΕΙῪ 
ΡῈ Ῥείζίεν ἰο αἀά {ΠῸ ννοσγὰ αἰΐεγ ναυτιλίαν. 
Τμανε βοιηθίϊηθ5 ἰδ ποῖα {Παΐ Ρ]αΐο ννγοῖθ 
πονηράν, ἢ δ᾽ ὅς, τὴν ναυτιλίαν αὐτοῖς 
ναυτίλλεσθαι, ἰαἰκίησ {Π6 ἀροιιδαίϊνα ἃ5 ἴῃ 
ΔΡΡοβι[ἴοη ἴο 1π6 ῥγενίοιιβ. βεηίθποθ (οἵ. 
ἴῃ βοὴβ γεβρθοίβ 7. 77α]. 2ο1 Ἑ δῃὰ 
Ἰηΐτα 567 ο); Ῥαΐ, [οῦ ἃ σβαϑοῦ ἴο 68 
τηθηἰοη θα ῬΥΘΘΘΠΕΥ ΟΝ 551 Ὁ, ΡΕΙΠΔΡ5 
ναυτιλίαν -- ἀνάγκη :- 15 τΡΉϊ. 

19 περὶ ἄλλου κτλ. 566 47. 2. ἤ 
τινος ἰ5 τοίαϊηθα ὈΥ ϑομηοί θυ, ψνΠῸ ἴαϊκε5 
1 αἂ5 πϑαΐθυ, δῃμα ὁτουοῦν ἃ5 Π]ΑΒΟΙ]1Π6. 
ΎΤΠΕ ψογάβ οδῃ ΠαιαΪγ 6 δηυτϊηρ᾽ ἐχ- 
οαρί ἃ ρίοββ οἵ νδυϊαῃηξ οἡ ὁτουοῦν : [Π6 
οογγδοίΐοης ἥστινος οΥἡὦἮἨΘ ἡστινοσοῦν (5) 
Α΄6 τῆπο ἢ 1655 ΘασΥ Πα ΡΙΌΡΔΌ]6. περὶ 
σονθίη5 ἀρχῆς, οἢ ΨΈΪΟΗ ἄλλου ὁτουοῦν, 
νΠϊο ἢ ἰ5 πϑαΐοι, ἀθρεπάβ. Οοθεῖβ περὲ 
ἄλλης οὕτως ὁτουοῦν ἀρχῆς (᾿ «νοι ΔΗΥ 
οἴπεσ ἀρχή ν»)αίβοενεν ) ἄοθβ ποῖ 5αυϊὶ 
ν ἢ πλὴν πόλεως (1.6. ἄλλου---ποῖ ἄλλης 
-- ὁτουοῦν πλὴν πόλεωϑ). 
551 24 μὴ μίαν κτὰ. ΑΥδίοι]!ε 

(Δυ1. Ἐ τῶ. τ516Ὁ 6 64) πτρὲβ {παὶ (Π15. 15 
ΘΑ ΠΌΑ Π}]ν ἔγαςδ οἱ 811 ϑίαϊθβ νῃθσα Ἰη θαι} ΠΥ 
οἵ ΡιΟρΡουΥ ῥύθναῖ]5.: αΐ ΡΙαΐο νου] 
ποί 4]1ονν [Παΐ 1ἰ 15 ἔγὰβ οἵ Π15 1464] οἰΐγ, 
ΟΥ δνεη οὗ {{ἰππαυοῃνυ δχοθρί ἴῃ 50 [αι ἃ 5 
{ἰπλα ον 15 1[561} ΟἹ ΠΡ Υο ἢ Ϊ 8] (5.8 Α). 

ἀνάγκῃ. 5:6 ἐγ. "2. ὙΠῸ ννοχά οουἹά 
Ῥε ἀϊβρεηβεᾶ νυ] Πειθ, ἀπά, ἃ5 411 (Πο88 
Μ55 ΜΝ ΏΙΟΠ τὰ ἴῃ ἴΠ6 ΠΑΡ οὗ νυ υτηρ (Π8 
Ἰοία ϑιβουρὶ δὲ 411 γαρυ]αυΥ ἀρ ΡΘαΣ ἴο 
Πμανα 1Π6 ποιηϊηδίϊνε απα ποῖ {πε ἄδίϊνο, 
1ι 15 Ῥοββί]β, αμα Ἔνθὴ ΡεΥπαρδ ΡΥ], 
{Ππαΐ {η15 15 1η6 ἀνάγκη ΜΜΏΙΟΠ ΑἸΟΠατάβ5 
ἀεϑἰἀογαίθα ἴῃ 5516 : 566 ποίβ δά ἰοὺ. 

27 τὸ ἀδυνάτους κτλ. ἼΠ6 Ξ6η56 οἵ 
σΟυγβ6 15 “ἴο Ρ6--- ΡΥ ΟΡ Ὀ]Υ--- απ Ὀ]6᾽ 1.6. 
εἰ Πδΐ {ΠΕ6Υ̓ ἀγα ἴῃ 81} ργο ρα 1 1γ πη 4}]6.᾽ 
ΕἸΟΠατα βαγϑ ἴσως 5 “(66 ]6 ̓: ἴο πὶ ἴΐ 
566 Π15 ἜΧϑοῦ]ν {Π6 τὶρηϊ ποσὰ ἴῃ {Π6 τὶρῃς 
Ῥίαςβ. ὙΠε οοη)θοίατοβ σῶς (ΒΑ Πδ}}) ἀπ 
ἰσχυρῶς (ΚΙ ΟΠαγ45) ἀτο Θᾶο ἢ οἵ {Ππθηὶ ΤΟΥ 
ἀἰβδγθης στεαβοηβ ΨΕΙῪ ΠΡ] βᾶβίησ, δηά 
Ἔνϑῃ ἴΓ {π6 ραββαρα ὑγεῦα σουταρί ἰσχυρῶς 
15. [ασ ἴοο νἱοἹθηΐ ἃ παρα ἴο ἄθβεσνθ οοη- 
51 ΠΘ δ 10. 

28 χρωμένους κτλ. Ιη [{ΠΠ5ἰγαίϊοῃ. 
[η6 Οχίοτά εἀϊίούβ. οἵα Το. 11 27- 
ΤΠΟ ϑραγίδηϑ ἴῃ Ῥαυιοα]αν Πδα γϑρι]αυ]ν 
ἴο αἵπὶ δηα διηρου (ἢ πλῆθος, Ὀοτῃ 
Ῥογίοθοὶ δηα Ἡδε]οίβ, ἴῃ {ΠΟΙ ὑγαῦβ (568 
6.5. ΤΠισ. ΝΙΙ 19. 3), ΔΠ4 ὑγαγα οΟη56- 
ΠᾺΘΉΕΥ δου θίπη65 δχροϑθα ἴο ρβῖᾶνβ 
ἄδηροῖβ (Τὰς. τν 80). 
5518 20. ὡς ἀληθῶς ὀλιγαρχικούς : 

ΠΠ ουα ΠΥ ΟἹ Ρ -ἀγοΠἶοα] ΟΥ πιαϑίευβ οἱ ἴδνν᾽ 
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" γι ΄ 

ἐθέλειν εἰσφέρειν, ἅτε φιλοχρημάτους. Οὐ καλόν. Τί δέ; ὃ πάλαι 
“ Ν - “ Ν 

ἐλοιδοροῦμεν, τὸ πολυπραγμονεῖν γεωργοῦντας καὶ χρηματιζο- 
“ " Ἁ - ΄ὔ 

552 μένους | καὶ πολεμοῦντας ἅμα τοὺς αὐτοὺς ἐν τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ, 
3 Γο ν} “ ΝΜ ϑι» Ὃ “ “ Ἕ ,ὔ ΄ 

ἢ δοκεῖ ὀρθῶς ἔχειν; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. Ὅρα δή, τούτων πάντων 
-“ - Χ -“ 

τῶν κακῶν εἰ τόδε μέγιστον αὕτη πρώτη παραδέχεται. “Τὸ ποῖον ; 

Τὸ ἐξεῖναι πάντα τὰ αὑτοῦ ἀποδόσθαι καὶ ἄλλῳ κτήσασθαι τὰ 
, » -“ [ο , “ “ 

τούτου, καὶ ἀποδόμενον οἰκεῖν ἐν τῇ πόλει μηδὲν ὄντα τῶν τῆς 
ῇ “- ΄ὔ ᾿ 7 Ν ε 

πόλεως μερῶν, μήτε χρηματιστὴν μήτε δημιουργὸν μήτε ἱππέα 

Β μήτε ὁπλίτην, ἀλλὰ πένητα καὶ ἄπορον κεκλημένον. ἱ Ἰ]ρώτη, ἔφη. 
» “- “-“ 

οὔκουν διακωλύεταί γε ἐν ταῖς ὀλιγαρχουμέναις τὸ τοιοῦτον" οὐ 
Ν᾿ “Ὁ ες δὴ ε , 3 {- ἊΝ 74 , ᾽ “ 

γὰρ ἂν οἱ μὲν ὑπέρπλουτοι ἦσαν, οἱ δὲπαντάπασι πένητες. ᾿Ορθῶς. 
, δ “ἈΚ 3 “ Ἂ ἉἍ 5 7 ε ἴω “-“ ΄ 

τόδε δὲ ἄθρει" ρα ὅτε πλούσιος ὧν ἀνήλισκεν ὁ τοιοῦτος, μᾶλλον 
πὲ ἰθὺ Ὁ Μ» [. ΄ Ω “ “ Ν Υ͂ ἣἂ 8 Ν “- 

τι, τότ᾽ ἦν ὄφελος τῇ πόλει εἰς ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν ; ἢ ἐδόκει μὲν τῶν 
2 , “Ὁ [οὶ ἈΝ ΝΣ , » » » ς , τὸ Φ, τοςε 
ἀρχόντων εἶναι, τῇ δὲ ἀληθείᾳ οὔτε ἄρχων οὔτε ὑπηρέτης ἣν αὐτῆς, 

- ΄ δ , “τ 

ἀλλὰ τῶν ἑτοίμων ἀναλωτής; Οὕτως, ἔφη" ἐδόκει, ἦν δὲ οὐδὲν 

᾿ἄχλο ἢ ἀναλωτής. 
3 4 Ν Βούλει οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, φῶμεν αὐτόν, ὡς 

(Δενγῶι τοῦὲ τυελεΐρε)ε, ΘΠ πεῖ ευ). ΟἿ. 
ὀλιγαρχικῶς 555 Α 71. ἀπ ((οΥ ὡς ἀληθῶς) 
ΨΙ 511 Β7:. 7ονεῖ 5 ἰγαπβ]αίίοη ““ἕενν ἴο 
ἔσπμί 45 πον τε εν ἴο στα]ε᾽᾿ ἄοεβ ποῖ 
Ῥτίησ ουξ (ῃς Ρεου]αγοτοε οἵ ὀλιγαρχικούς 
Β6Υβ. 

31 φιλοχρημάτους : Ὑ1} ΕἸ ΡΠ Αβὶβ 
ΟἹ φιλο- (ϑοῃπημοιθσ, ὴῸ σΟΠΊΡΑΓΘ5 
568 Β ἴογ ἅτε ψιπουΐ {Π6 σορΡα]4). Τὴα 
βϑηζπηθηΐ 5 ΠΠπϑίγαϊε Ὀγ Βοβαπηϊεί ΠΟ τὴ 
Ατῖβε. }οὶ. Β. 9. 1271Ὁ 13 εἰσφέρουσί τε 
κακῶς (οἵ ἴῃς ϑραγίδῃβ) : οἵ. αἷϑδὸο ἰηΐτα 
5541. ἀπᾶὰ ὙΠεορῆν. Ολαγ. χό, ὑΠθτα 
{Π6 ὀλιγαρχικός οτἷε5 πότε παυσόμεθα ὑπὸ 
λειτουργιῶν καὶ τριηραρχιῶν ἀπολλύμενοι; 
Δα ποῖ ἴῃ Ηεδηη- ΓΤ ΠΠΊΒΟΙ ]. ο. 
Ρ. 685 ». 1. 

πάλαι. τν 4344}. 
552.Δ 4 τὸ ἐξεῖναι κτλ, Αςοοτάϊησ ἴο 

ΒΟΠΠ6. ἃποῖθηΐ ΔΕ ΠΟΥ 165 (οἰϊεα ἴῃ ἩοΥ- 
τὴ ηη- ΤΠ ΠΊΒΟΥ 1]. Ο. 186. Ὁ». πὸ 
οοηϑεϊτατίοη οὗ Τιγοῦγσιιθ ΔΌσοΙ αΐοῚῪ ἔου- 
Ῥαάε τῃς αἹ!επαίίοη οὗ ἃ οουίαϊῃ τ Ἰ ΠΙ ΤΉ ΠῚ 
οὗ ἴῃς. οὐἹρίηαὶ κλῆρος, ο4]164 (ῃ6 ἀρχαία 
μοῖρα. ΤῊ ανϊάεποε οὗ Ρ]αΐο ἄος65 ποῖ σὸ 
ἴατ, Ὅπ 50 [ὯΥ ἃ5 1 ἀοεϑ5 ρΌ, ἴἴ ΞΡ ροτγίβ [Π15 
νίονν ; [ῸΥ Ἠ6 5δύ5 {Ππαΐ ΟἹ σαυοῆν 15 {Π6 λ γε 
ῬΟΙΙΥ νυ] ἢ Ῥουτηϊ5 ἃ οἰτζθη πάντα τὰ 
αὑτοῦ ἀποδίδοσθαι: οἴ. α͵5ὸ Ζατυς 744 Ὁ. 
Αὐ βίου] βαγϑ5 ποιῃϊηρ οἵ [ῃς ἀρχαία μοῖρα, 
αηα 5ίαΐϊεβ {παΐ ἃ ϑραγίδῃ τηϊρῃς Ἰερα}]ν 
Ῥαγί ἢ Ἠϊ5 εβϑίαϊβ ὈῪ σι οὐ Ῥεαααβῖ, 

ΔΙ ΕΠ ΡῊ ἴο 5611 1 νγαὰβ οὐ καλόν (οἱ. Ὁ 
9. 12708 το Π.). ὍΠε οσομῆϊοι οἵ ενάθπος 
5 ἀἰβουββεα ΟΥ̓ Νεντῆδη ἀπά Θ᾽ βΘιΉ1}} 
οὐ Αὐῇβί. 1. 0: 566 αἰδὸ οῃ {Π6 οἴμεὺ 5148 
ἨἩδετηδηη- ΤΠ ΠΊΕ 1]. ο. ΡΡ. 2591. [Ι͂π 
ΤΏΔΠΥ Οτεεῖς ϑίαϊος θεβϑιάεβ ϑρατία 1 νγὰβ 
δἰτΠον 1ΠῸρα], οὐ αἱ ἰδαβὲ ἀἸβῃοποῦγα θ, ἴο 
ἄϊβροβε οὗ {πῈ6 “δῃοίεπηί οἵ ̓: 566 ὙΝΒΙΡΙΘΥ 
σὰ Οἶζρ. ΡΡ. 113---118- 
552 Β 8 οὔκουν κτλ. ΟΠ πεῖ ον 

γγὰ5 ἴῃς ἢγϑὲ ἴο σῖνβ [Π15 βεπίθηοα ἴο Δαϊ- 
τηδηῖι5, Δηα ὀρθώς ἴο ϑοογαῖα5, ““4αϊ αι 
Ῥαποοσατη σπου παι οποτα 2γέγιαηε 1Π1πὰ 
ν᾿ πὶ ΥΘΟΙΡΕΥα Ρδυβιιαβατη Παρδγεΐ βαπι- 
416 βεηξεηϊίδη) νευβ ὅρα δή εἴα. ἀροτίβ 
ἀοπγχοηϑίγασβεί, σα Πγασαηΐθ Αἀϊπηαηΐο ΥὰΓ- 
5115 ἴῃ ἀπ 11 πὶ 51Πη6 οδιιβα ΓΈ ψΟΟΔΤγῈ ΠΟῚ 
ἀερρεραι." Οἱ, 5548. Βαϊΐεσ δῃηά οἴπεῖβ 
οὐρῃΐ ποΐ ἰο Πᾶνα τενοιίεα ἴο {πθ οἱὰ 
δυταηρειηθηῖ. ΕοΥ οὔκουν .--- γε. 566 ΝΕ} 5 
εἀϊίίοη οὗ (ῃ6 Αὐμήνλ οἵ Αὐἱβδίορμαῃπεβ 

Ρ’ 195. ὈΥ τς 
11 εἰς ἅ: 1.6. (ῸΓ χρηματισμός, δη- 

μιουργία ἀπιὰ (Π6 ΟἰΠΕΥ Ῥαγροβεβ βρεοϊῃθά 
ἰῇ 5524. 

13 ἐδόκει: 55. ἄλλο τὶ ἢ ἀναλωτής 
(Θοῃ ποιάν). ΤῊΐβ Ἔχρ᾽παίϊοπ, νυ ἢ ἴ5, 
ΙὨῖηἸκ, πϑαΐου ἀπὰ τηοτα ρΡοϊπίθα τΠπαῃ ἴοὸ 
ΒΌΡΡΙΥ τῶν ἀρχόντων, τηαῖκε5. ἦν---ἀνα- 
λωτής ἱπάϊθρεηβαῦ ]θ. δεν εγάθεη νγὰϑ5 
ψΊΟΩσ ἰπ ΔΗΥ͂ οα56 ΠΕ μ6 Ὀτδοκείθα 
ἴΠ658. "γοσάϑβ. 
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3 , Ἀ :Ὶ ᾿ῥ ΄ ΄΄ - 
τς ἐν κηρίῳ κηφὴν ἐγγίγνεται, σμήνους νόσημα, οὕτω καὶ τὸν τοιοῦτον 

5 τ, Ὡ Ε ᾿ , Υ ΄ὔ Ν ΓΟ » 

ἐν οἰκίᾳ κηφῆνα ἐγγίγνεσθαι, νόσημα πόλεως ; Ἰ]άνυ μὲν οὖν, ἔφη, 

ὦ Σώκρατες. 
Ε “ Ὁ» ,ὔ ΠῚ 

Οὐκοῦν, ὦ ᾿Αδείμαντε, τοὺς μὲν πτηνοὺς κηφῆνας 
΄ὕ ΣΌΣ ε ᾿Ν 7 . Χ . 7, ἰὴ» 

πάντας ἀκεντροὺς ὁ θεὸς πεποίήκεν, τοὺς δὲ πεζοὺς τουτοῦυς ενιους 

Ν δ δὰ ΝΝ Ν μὲν αὐτῶν ἀκέντρους, ἐνίους δὲ δεινὰ κέντρα ἔχοντας ; καὶ ἐκ μὲν 
“ , δ Χ - “ “- 

2. τῶν ἀκέντρων πτωχοὶ πρὸς τὸ γῆρας τελευτῶσιν, ἱ ἐκ δὲ τῶν 
, ΄ “ ᾿ς “ 3 δ 

κεκεντρωμένων πάντες ὅσοι κέκληνται κακοῦργοι ; Αληθέστατα, 
7 - ὔ 3 ᾽ , , 3 ο 

ἔφη. Δῆλον ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν πόλει, οὗ ἂν ἴδῃς πτωχούς, ὅτι εἰσί 
2 γὰ ο , » , ΄ Ν 

που ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἀποκεκρυμμενοι κλέπται τε καὶ βαλλαν- 
, ΑΝ 7 , Ων ἴον , τ. “- 

τιοτόμοι καὶ ἱερόσυλοι καὶ πάντων τῶν τοιούτων κακῶν δημιουργοί, 

25 Δῆλον, ἔφη. 
“ ΤΥΘΑΥΡΊΚΕΣ . ὌΝ Ἵ ΄, . 

.Ἅ Ὁ} Ἐν ταϊῷ Ὁ ὑγαρχουμεναις πόλεσι πτωχους 

2 ΠΟΥ “1 διν 3 Ἵ 3 » »} εὖ 5 ᾿ “ 2 ὔ 

οὐχ ορᾷς ενοντᾶς ; Ολίγου γ, ἔφη, πάντας τοὺς ἐκτὸς τῶν ἀρχὸν- 

τῶν. 
» - 5 ΄ » ἃ αὐταῖς εἶναι κέντρα ἔχοντας, οὺς ἐπιμελείᾳ βίᾳ κατέχουσιν αἱ 

25. δῆλον, ἔφη Π: οἵη. Α- 47. οἰώμεθα ΑΞΞΙ: οἰόμεθα ΑἹΠ Φ. 

552 τ5 ἐν κηρίῳ: ποῖ “Ϊἢὶη {Π6 
Ηἰνε᾽ (αΞ Ὦ. δπᾶ Ν.), Ραξ “1η ἃ ςε]].᾽ ὙΤη6 
ἄγοπο- 66 }1 ἴθ ψΏΪΟη (πΠ6 ἄτοπα 15. ῥτο- 
ἄυοεα 5ἰαπᾶβ ἴο {πΠ6 ψο]8 πῖνε δ5 [6 
οἰκία ἰο {με πόλις. ΕῸΥ κηρίον ἴπ [Π15 
56Πη56, 566 ΒοηϊίΖ 7πα. “1γἱ5ί. 5.ν. 

τὸν τοιοῦτον -- κηφῆνα. ὙΠ οομη- 
Ῥαγίβοη ἴ5 τεαιθηΐ 1η Οτδαὶς Π αγαΐαγα 
ἔγοιη Ηεϑιοα οηνναγαβ (0.2). 304 Ε.) : 566 
ΒυΠηεη οὐ Τίπη. Ζέχ. 5.Υ. κηφήνεσσι 
κοθούροισι απ ΒΙαγάε5 οα ΑΥ. "ας- 
1114. “γε ψου]ά ρυσρε {πὸ Ἰαπά οἵ ἴῃς 
ἄτοηεϑ, {παΐ το (Π6 ῬεῈ οἵ πεῖ ποπου ἢ 
(ογίείες δ γίγιεο ογ 77,6 11 1. 50). 

20 τελευτῶσιν : 1.4. τελευτῶντές εἰσιν. 
“ΤῸ [ἢ 5ἰϊπρ]εθθ Ρεϊοησ ἴποβα ΨΠῸ αἴ6 
Ῥδιρεῖβ ἴπ {ΠΕ ῚΓ οἱά αρϑ.᾿ πρὸς τὸ γῆρας 
15 δάνεια] ἂ5 ἴπ ΨΙῚ 408 Α. [4] αῖιηὶ 
ἀπα οἴπεῖβ ππαεγβίαπα τελευτῶσιν ἃ5 ΟΠ]Υ͂ 
“χὰ πάσιη δαηὶ᾽; Ραΐϊ {π6 οἴπεσ νἱον--- 
ΘΟΠποί ἀοχ5---ἶβ θαυ δηα τῆοσα παίαγαὶ : 
οἴ. 1 372 Ὦ γηραιοὶ τελευτῶντες απὰᾶ 

«δ γηι. 179 Ἑ- 
5520 121 πάντες: 56. εἰσίν (απάε- 

οἱοοά ἴοι τελευτῶσιν) γαῖπογ {πδῃ γίγ- 
νονται (45 7. ἀηὰ (᾿. ἐΧχρ] 41). 

22 ἐν πόλει κτλ. Οὐοιήραῖα [Π6 τηε- 
ἸάποΠΟΙν Ρἱοίασε οἵ Αἴμθηβ ἴῃ ᾿βοογαΐθϑ 
ΑΙγοοῤ. 83 τότε μὲν οὐδεὶς ἣν τῶν πολιτῶν 

ἐνδεὴς τῶν ἀναγκαίων, οὐδὲ προσαιτῶν τοὺς 

ἐντυγχάνοντας τὴν πόλιν κατήσχυνε, νῦν 

δὲ πλείους εἰσὶν οἱ σπανίζοντες τών ἐχόντων" 

οἷς ἄξιόν ἐστι πολλὴν συγγνώμην ἔχειν, εἰ 

μηδὲν τῶν κοινῶν φροντίζουσιν ἀλλὰ τοῦτο 

σκοποῦσιν, ὁπόθεν τὴν ἀεὶ παροῦσαν ἡμέ- 

ραν διάξουσιν. ΤΠΕ “γεοῤαρίἑίσιες ννὰ5 
ῬαΡ 5 Πεα αροαΐ 354 Β.6. 

26 ὀλίγου γε--ἀρχόντων. Ρ]αῖο᾽5 ἀε- 
ΒΟΥ ΡΈΊΟη τηΔῪ 6 ΠΠυ5ιγαίβα τοτὴ (ΠΕ βίαίε 
οἵ Αἰμεπβ 7π5ὶ θείοσγε ϑ.]οη᾿β Ἰερι 5] οι : 
566 ϑοίοῃ 227. 56 εἄ. Βευρὶςξξ Ατῖβί. “24, 
]οΐ. τ2. 4. Τὴ ψογάβ χρησμὸν λέγοντας 
((π 1ἰπ6 9 οὗ {με Ππαρτηθης) ἃγ8 σευ ΑἸΠ]Ὺ 
ποΐ, 85 50Π16 πᾶνε ἱπουρῃΐ, ἃ σοΥΓΡ ΟΠ 
οὗ χρείους φυγοντας (45 ἴῃ ΑΥδίοι]6᾽5 ἰθχί), 
Βαϊ ροϊπί ἴο ἃ ἀἰβξεσεης χεοθηβίοῃ. χρῃ- 
σμὸν λέγοντας “ῬΑΙΠΘΥ Πρ αἰπηβ᾽᾽ πα5 θθθη 
βυρσεβίεα (οἵ. χρήζω, χρησμοσύνη), ἀπά 
την 1 τὨϊηῖς θῈ ἴΠ6 ΟΥΡΊΠΑ] ἔγοπὶ ν Β]οἢ 
[ῃ6 ἢγϑι οὗ {Π6 ἔνγο ναυϊδηΐθ σΟΠΊ68. 

27 μὴ οὖν οἰώμεθα : “τα νγ6, {Π6η, ποῖ 
ἴο βιρροβοῦ᾽ μή 15 ποῖ “πιη,᾽ Ὀαΐ {πε 
πορσαΐϊνα ἀπ ροθθ ψ ΙΓ οἰώμεθα: οἴ. 
337 Β μὴ ἀποκρίνωμαι ὧν προεῖπες μηδέν; 
ΔΠ6 ἴητα 554 Β ΜΙ οἴ ΠΟΥ ΘΧΘΠΊρΡ]65 οἰϊεα 
ῬΥ ϑι.4]ΠΡαιπὴ: 566 αἷϑο Κὕύπηευ 67. 67. 
1 Ρ. 187. ὙΤΠα ροβιεἰνα σοπηΐεγρατί οὗ 
{Π15 Ι4ϊοπι 15 οἰώμεθα οΥ βούλει οἰώμεθα : 
θᾶ {πὸ περαίϊνε 15 ἄπ ἴο {Ππ6 ἤ᾿ιιϑδῖνα 
ἰΙᾶάθα οπὐ ψῃῖομ (Π6 βυθ)] ποῦνε ἸορΊοδ}]Υ 
ἄερεμάβ. οἰόμεθα (5εε «7. 21.) 15 τοεϊαϊποά 
ὈΥ ϑομποίάευ δηὰ οἰμαῖβ, μή Ὀείηρ οοη- 
οἰγιδά δ “πυτη. Βαυΐ “νγε ἀο ποῖ, [Π6ῃ, 
ΒΌΡΡΟΞΒβ, ἄο νγε,᾽ ονειάοεβ [ἢ8 ἴσόπυ, δπά 
ΘΑ Ραὰπλ 5 Ἐχρ᾽ απαίίοη 15 θθί(θυ [πὶ Ἔν ΘΥΥ 
γνναγ. Οἱ {86 ἱπίειομδηρα οἵ ο δῃᾶὰ ὦ ἴῃ 
Ῥαγῖβ Α 866 7,ηέγο(. ὃ 5. 
552 “28 ἐπιμελείᾳ -- “ἀ6]1 6 γαίεὶϊυ,᾿ 

“ροηβα!ο,᾿ ἴα ἃ σατο θαΐ τ᾽ 6 }1- εβί Ὀ]Π 156 
ἄνειθ: 566 Χεη. ψγγ.ν 3. 47, Παρ. Ἐφ. 

") 

Ἁ ς ὦ 3 ͵ὔ Μὴ οὖν οἰώμεθα, ἔφην ἱ ἐγώ, καὶ κακούργους πολλοὺς ἐν Ἐ 
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ἀρχαί; Οἰώμεθα μὲν οὖν, ἔφη. ἾΔρ᾽ οὖν οὐ δὲ ἀπαιδευσίαν καὶ 
κακὴν τροφὴν καὶ κατάστασιν τῆς πολιτείας φήσομεν τοὺς τοιού- 
τους αὐτόθι ἐγγίγνεσθαι; Φήσομεν. ᾿Αλλ᾽ οὖν δὴ τοιαύτη γέ τις 
ἂν εἴη ἡ ὀλιγαρχουμένη πόλις καὶ τοσαῦτα κακὰ ἔχουσα, ἴσως δὲ 

καὶ πλείω. Σιχεδόν τι, ἔφη. ᾿Απειρ|γάσθω δὴ ἡμῖν καὶ αὕτη, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ἡ πολιτεία, ἣν ὀλυγαρχίαν καλοῦσιν, ἐκ τιμημάτων ἔχουσα 

τοὺς ἄρχοντας" τὸν δὲ ταύτῃ ὅμοιον μετὰ ταῦτα σκοπῶμεν, ὥς 

τε γίγνεται οἷός τε γενόμενος ἔστιν. ἸΤάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

ΨΙΠ. ἾΑρ᾽ οὖν ὧδε μάλιστα εἰς ὀλιγαρχικὸν ἐκ τοῦ τιμοκρα- 
τικοῦ ἐκείνου μεταβάλλει; Πῶς; Ὅνταν αὐτοῦ παῖς γενόμενος 

τὸ μὲν πρῶτον ζηλοῖ τε τὸν πατέρα καὶ τὰ ἐκείνου ἴχνη διώκῃ, 

ἔπειτα αὐτὸν ἴδῃ ἐξαίφνης πταίσαντα ' ὥσπερ πρὸς ἕρματι πρὸς τῇ 

20. 

ἡ. 9 ἀπά οἴ, κατ᾽ ἐπιμέλειαν ἴῃ 761]. τν 
4. 8. Τῇῇε πηαρ᾽ϑίγαϊαβ γαϑῖση {ἢ θτήβα νε5 
το 1Π6 ρίέξβοπος οἵ {πεβ56 κακοῦργοι, ἀπὰ 
Ἰηϑίθαα οἵ τοπιονίηρ {πΠῸ οαιι56---ἀπαιδεὺ- 
σία καὶ κακὴ τροφὴ καὶ κατάστασις τῆς 
πολιτείας--α ἴεν σλομία ἀο, ἴπεν “4Ἃ6- 
1 εγαΐε!ν ΠΟ] {πο πὶ ἄοννη Ὀγ ἰοτγοβ.᾽ Ρ]αΐο 
ΘΙ ΡΠ σα }}ν Ὀε]ενεα (δὶ “ἴογοα 5. ὯὩῸ 
τευηθάγ. ΟἿΑ, [Π6 σοτγεβροπαϊηρ δσσοπηΐ 
οὗ 1ῃ6 ΟἹ φαγῇ α] τηδη πῃ 5546, Ὁ κατέ- 
χει ἄλλας κακὰς ἐπιθυμίας ἐνούσας, οὐ 
πείθων ὅτι οὐκ ἄμεινον, οὐδ᾽ ἡμερῶν λόγῳ, 
ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ καὶ φόβῳ κτὰ. ϑομπηείάετ᾽5 
τταηϑ]αἰϊοη. “σατο γ᾽ (Βουρ 16) 15. ἰη- 
δοσυγαία ; Ὀπΐ ἢ6 νγαὰβ τὶσῆΐς π΄ Πο]άϊηρ 
τΠαὲ ἐπιμελείᾳ ἀπα ποί βίᾳ (α5 7. απᾶ 6. 
ΒΈΡΡοΟβ6) 15 ἴπ6 δάνευρ. γε σϑυία!η] 
σαηποῖ ππαογβίαηα ἐπιμελείᾳ 45: ὑπὸ τῆς 
ἄλλης ἐπιμελείας πῃ 5ρ1{6 οἵ 5546. Τῆα 
Βαροοϑίοη5 καὶ βίᾳ (ϑίερμαπιι) δηά 
[ἐπιμελεία] βίᾳ (]. }-. Ηατίπιδη) δγ8 
Βα ρεΥἤιιοι5. 

290 ἀπαιδευσίαν. ἀπαιδευσία 15 ἃ ἴδα- 
ἴατα οὗἩ [ῃς ΟἹ] ραγοῃϊοαὶ ϑίαϊα δῃηα ἤδη: 

οἵ. 554 Β, 550 Ὁ. 
558.κ-- 559 Ὁ 771ὲ οἰϊραγελίεαϊ "1672 

ἧς ἐλὲ σογὲ οὐ α ἐϊγηαγελίεαί γαέλεγ, τυλορὸ 
7ογέμριος λαὺσ ὁέεφε σλίτουγεικεα ὧν ἂῃ 
τε7171ε5: «ογαϊογεγιαΐίοτ. Ζ γογίὝϊγρ, ὧγ δὲς 
)7αίλεγὴς» ἐχανεῤίε, ἐλ 51 αεῤοσος ἐλδ ἰοῦθ 
Ὁ ἀομομν ηονε 115 δουέγοὶρηε ῥίαζε, ἀραὶ 
ἐγιἐλγογιες αἐδῖγε απια αὐαγίεο τυΐ ληηι. ἀῖς 
ἀεαγί. 776 αγηαςεΐγιν ὁ τυδαΐδλ τς ἀφηιεο- 
7ογτυαγαὶ ᾿ἀϊδ ον κογιδιεγ, 1710) ῥασδῖο7ε. 

558 6 ὅταν κτὰ. Ῥ]αΐο (45 5ιρ- 
δεβίςα Ὀγ Πουπηαηη Οἰδελ. Αἰ δυα»α. ῬΡ. 
155 Π.}) την μανα ἰπ νίϑνν βοῖὴηβ οἵ {Π6 
σοπογαιίίοη. οἵ Αἰπεπίαν οἱ σαυτοῦ ννὯΟ 

᾿ ΤΙ τυ 

οἰώμεθα ΑΞ3: οἰόμεθα ΑἸΤΙΕ φ. 5. εἷς ΑΠ: οπι. Αἷ-ς 

5 σοΘ 6664 ἴο {Π6 ΡΟ] 64] ρατίν οἵ ΟἸπιοη ; 
[οΥ ΟἸπιοη ννᾶβ τιμοκρατικός γαῖ {Ππαῃ 
ὀλιγαρχικός (οἴ. ν 470671:.).. ὙΠΕ ἀε- 
βουρίίοη οἵ [Π6 Ῥγοργθββ οἵ ἱπαϊνι τι] 
ἀοραπογαίϊοῃ [πΌτὴ {Π6 αὐϑίοογαί ἀοννη ἴο 
1Π6 γγαηΐ οοηβίδηιγ το Πθοῖς Ρ]αἴο᾽β οὐνῃ 
ἐχρευίθησα οἵ Αἰμθηΐαῃ βοοϊείυ πα ἐο- 
τηθϑίῖς 6 : οἵ. 540 6, Ὁ 7171. ΑΒΡυπάδηϊ 
τηδίθυία β [ΟΥ̓ {Π6 Ῥιοίασα νγοῦα ἀοαθ.1655 
τον αἱ μαπᾶ ἰπ {ΠεῸ παντοδαποὶ ἄνθρω- 
ποι (557 6) οἵ [ῃ6 “Ῥαζαδὺ οὗ ρΡο]ῖθβ᾽ 
(557 Ὁ). Ἐὸγ ἴῃς σοπδίγιοίίοη. οἵ (ἢϊς 
βαηΐθηος οἵ. βάθσπτθθοὶ,. ''ῆε οιρῃί 
ποῖ ἰο τπιηἀογοίαηα μεταβάλλει Ὀεΐοτα ὅταν, 
ἴΟΥ {πΠ6 μεταβολή ἄοεο5. ποῖ ἴαϊκα ῃ]αθα 
ἘΠῚ] 5.53 Ὁ, δηᾷ ἄρ᾽ οὐκ---παραζωννύντα 15 
{ῃς6. ΟΠΪΥῪ ἀροάοβὶβ ννῃίοῃ Ῥ]αΐο {Π|Π}κ5. 1ἴ 
ΠΘΟΘββαῦν ἴο ρτονάβ. 

8 πταίσαντα κτλ. ἘὸῸΥ (ῃς ἤρσιτε 
οἵ. ΑἊβοῃ. “2. τοοῦύ δπᾶ Ζίγηι. 554--565. 

558 Β ὥσπερ πρὸς ἕρματι κτλ. Τῃπ 
ΒΟΠῚΘ ΟἴΠΘΥ ΘΧΑΠΊΡ]65 οἵ {π|5 ἸάἸου {(1Π| 
414, ΝΙΙ 520 Ε, Βρτα 545, ΙΧ 573Ε 
εἴ 8].} ΟἾΪΥ {Π6 ἤτδὲ ρυθροβιτῖοη 15. δχ- 
ΡΓΙΕΘΘβοα; Ρὰΐ ἴῃ ᾿μέλγῥά.  ο, } λαεάν. 
255 Ὁ αηὰᾶ λαεά, 67 Ὁ (ασοοτάϊηρ ἴο 
νεὴ. Τὴ ννεὲ ἢπᾶ αβ5 ποῦβ θοΓῃ ρτεροβὶ- 
τἴοπ5. Οὐθεῖὶ 15 ποῖ Ἰπβιῃ6α ἴῃ Θχοϊβι ηρ 
1ῃ6 βθοοπαᾶ ῥυδροβίι θη. οἰ μοὺ ΠθΥΘ Οὐ 
οἰθενῆοτα (7. 2.3 ΡΡ. 54, τύᾳ Ε΄, 532); 
[ογ ψνῃ1|6 ὥσπερ πρὸς ἕρματι πρὸς τῇ 
πόλει ((οΟΥ ΘΧΑΠΙΡ]6) 5 ΟἾΪΥ ἃ 51Π|}]}- 
τάς, ἴῃ ὥσπερ πρὸς ἕρματι τῇ πόλει 
{ΠῸ σοππθχίοη 15 τη ΟἸΟ5ΘΥ, ἀπο ΠΓ1 6’ 
αἰπιοϑί ἰο ᾿ἀθπιϊποαίϊοι : 5866 ΤΥ ποῖ Οἢ 
ἈΕμλνγΆ. 1.ς. ἀπᾷ οἵ. Βταπη ἐδ “)γεγό. 
“Ῥίαΐ. τι Ρ. 9. 

[5 
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πόλει, καὶ ἐκχέαντα τά τε αὑτοῦ καὶ ἑαυτόν, ἢ στρατηγήσαντα ἤ 

1ο τιν᾽ ἄλλην μεγάλην ἀρχὴν ἄρξαντα, εἶτα, εἰς δικαστήριον ἐμπεσόντα, 

βλαπτόμενον ὑπὸ συκοφαντῶν ἢ ἀποθανόντα ἢ ἐκπεσόντα ἢ ἀτιμω- 

θέντα καὶ τὴν οὐσίαν ἅπασαν ἀποβαλόντα---Εἰκός γ᾽, ἔφη. ᾿Ιδὼν 
΄ ΝΣ " - Ν Ν 

δέ γε, ὦ φίλε, ταῦτα καὶ παθὼν καὶ ἀπολέσας τὰ ὄντα δείσας, 
3 ΕῚ Χ Ν Ν } - “ “- -Ξ 

οἶμαι, εὐθὺς ἐπὶ κεφαλὴν ὠθεῖ ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ ἐν τῇ ἑαυτοῦ 
᾿ “ 7ὔ ο Ἀ - 15 ψυχῇ ! φιλοτιμίαν τε καὶ τὸ θυμοειδὲς ἐκεῖνο, καὶ ταπεινωθεὶς ὑπὸ 

“ πενίας πρὸς χρηματισμὸν τραπόμενος γλίσχρως καὶ κατὰ σμικρὸν 
φειδόμενος καὶ ἐργαζόμενος χρήματα ξυλλέγεται. 

ΘΟΣῸΑ, Ε} " Ν 

αρ ουκ οἱιειί τον 

ἴω ἤ 5 Ν Ν ον τοιοῦτον τότε εἰς μὲν τὸν θρόνον ἐκεῖνον τὸ ἐπιθυμητικόν τε καὶ 
ἣΝ ΄ . θί Ν , ᾧ ων " ς “ 

φιλοχρήματον ἐγκαθίζειν καὶ μέγαν βασιλέα ποιεῖν ἐν ἑαυτῷ, 
Ὺ Ν δὴ 

τιάρας τε καὶ στρεπτοὺς καὶ ἀκινάκας παραζωννύντα; Ιζγωγ᾽, 

Ἐφη. 
Ν ΄ -᾿ Τὸ δέ γε, οἶμαι, λογιστικόν τε καὶ θυμοειδὲς ' χαμαὶ ἔνθεν 

Χ ν , ᾽ ,ὕ καὶ ἔνθεν παρακαθίσας ὑπ᾽ ἐκείνῳ καὶ καταδουλωσάμενος, τὸ μὲν 
50ΝΧ »᾿ »"» Υ ΕἸ ᾿ - Ὁ 

οὐδὲν ἄλλο ἐᾷ λογίζεσθαι οὐδὲ σκοπεῖν ἀλλ᾽ ἢ ὁπόθεν ἐξ ἐλαττόνων 

9. ἤ τιν᾽ ΞΖ: ἢ τὴν ΑΠ. 
18. τὸ ΞΖ: τὸν ΑἸ. 

17. ξυλλέγεται Εἰ φ: ξυλλέγηται ΑΤΠ φ'- 

Ἔκ 0 Ὁ δ ας κεν ΤΙ ΠΕΣ ΣΕ ΣΕ Ρενν ἘΞ ΘΕ ΞΘ ΕΘΞΞΘΘΞΘ ΘΟ στὸν 

Ὁ ἢ στρατηγήσαντα κτὰ. ΤΠ νγογά5 
ἢ στρατηγήσαντα---ἀποβαλόντα ἰηίεγρτεῖ 
(με ἤρατε ἴῃ ἐξαίφνης πταίσαντα---ἑαυτόν : 

“Πανίηρσ εἰἴπο Ῥεθη ἃ ϑίγαίεριιβ οὐ Πε]α 
Βοπθ Οἴποὺ ΠΙρῃ οὔϊος, απα {Π6η, Πεη 

Ῥτοαρπε ἴο {τἴα], θθεὴ εἰ[πδὺ Ραΐ ἴο ἀβδίῃ, 

ΟΥ̓́ΒΑΠΙ5Π6Ω, οΥ ἀγα ποΠΪβεα ἀπά ἀερεῖνεα 
οὗ 411 Πῖ5. Ῥγορεσίυ, ὈΥῪ [ῃ6 ἀδιπαρίησ 

Ἔνϊάθηοα οὐ ᾿γίπρ ᾿πίογπηθιβ. βλαπτό- 
μενον ὑπὸ συκοφαντῶν ταῖσῃϊ Ὀ6 ἰακθη ἃ5 
ΦΙοχἸπαΐς ἴο ἐμπεσόντα, Ὀπί πρὸς πόλει 

πταίσαντα 56 6γη5 ΤαΙΠΟΥ ἴο ΠΩΡΙΥ ἴῃ αΐ {Π6 
Ῥτοβθοιίοη 15. ποῖ ΨΏΟΙΥ νοχδίϊοιιβ, αἱ- 
{ΠοὰρῊ {π6 ενάθηοα ἔπγὴβ ουΐ ἴο ὈῈ 50. 
Θοιηδ τηϊβίοτίαπθ, ϑιοἢ 5 ΠαρΡΡεΠεΩ͂ ἰοῦ 
ΘΧΔΙΊΡΙ8 αἱ [π6 Ῥδι116 οὗ Αὐρίπαβας (Χ 6. 
ΖΠ]εἰ]. τ 6. 33 Η., 7. 4.1ξ., ἢ ατοΐθ ΝΠ ΡΡ. 
4τι 8.), ἀγοιιϑεβ ἃ ρυβεαΐ γγᾶνβ οὐ Ῥορυ]ὰγ 
[δο]ρσ, ἴῃ οοηβθήποποα οἵ ψ ΠΟΙ [ΠῸ 

σϑηογαὶ ἴ5 Ραΐ ΠΡΟῚ ΠΪ5. {τ8], δῃ4 συκο- 
φάνται τηᾶπαρα ἴο 5θοῦγα ἢΐ5 σοπεπηπᾶ- 
ἄοη (οἴ. Χεη. 1.6.1. 7. 11). Βαάμαμπι δηά 
(θεῖ ἱρποιηϊῃϊουϑ]ν Ἔχροὶ βλαπτόμενον, 
ἈΡΡΑΥΘΠΕΥ [ῸΥ ὯῸ Ῥο ον γθάβοη ἔπδη [Παᾶΐ 
ἐμπεσόντα οαπι Ὀδ [Ο]]οννεα ὈΥ ὑπό οὗἉ {16 
ἀρθηΐ (Οοοὲ ΔΛ. 2. Ρ. 752, Κ΄. 2.5 Ρ. 54). 
1 [ἢ ῥαββαρθ ἰ5 [αἸκθὴ ἂ5 1 ἴαϊκο ἴ{, βλαπ- 
τόμενον σαῃποῖ 6 οΔης 6164 νἱποὰι σγανα 
᾿ποοηνθηΐίθησα; ἀπ ὄνθὴ ἴΓ βλαπτόμενον 

ὑπὸ συκοφαντῶν Ὅς οοηδίγισα νγ]ἢ ἐμπε- 

σόντα, ᾿ί5 ΘΧοϊδίοη ἴδ ἀΠηΘοεβϑαιγ. Οἡ 

(Π6 τηϊβοῃῖε πσοιρῃξς ὈΥ συκοφάνται ἴῃ 

ΑἸ θη5 Ξεο Ηευμηδηη- ΤΠ αΙη5ο 7. ϑήααΐς- 
αἰέ. Ὁ. 680 172. 4--4. 
558 17 ξυλλέγεται. 866 ε7΄. 72. Δῃά 

550, 5534 7221. ξυλλέγηται 15 ἸΠηΡΟΞ510]6 
αἴτεον ὠθεῖ, απ ὠθῇ νου! θ6 νεῖν ἂνκ- 
γγαγά. 

20 τιάρας κτλ.: 5γΠ10 015 οἵὁ ΟΥεηίδὶ 
βονεγεϊσηίυ-- -ποία μέγαν βασιλέα--- Δ 6 615- 
Εἰποιίοη : 566 ζεί. “πέ. 5ινν. δια Βομίιοῖς 
αἷδ ελοίί Ὁ. 32. 

5538} 21 χαμαὶ--παρακαθίσας. ΡΙαίο 
τδῖκο5 πεῖ 5απαί ΠΠ|ὸ βεύν!]α. Οὐ]θηΐα] 
σουγίϊοειβ. ὙΠῸ Ρἱοίαγα Ἵχρύεθϑθαθ ΜΊΤἢ 
Δαγηἶ γα Ὁ]6. οἰθασμθθα (6 ῬϑυοΠοΪορίοδὶ 
Ῥαϑὶβ οἵ Ρ]αίο᾽β βειιθηοα οὗ ρο 65: 568 
ΟΝ 547 Ο δῃᾷ 5850 Ὁ, δπᾶ οοιηραγα (ῃ6 
11η65 οἵ ΜΙΠςῈᾺοη Ζαγακΐδε Πορί ΤΧ ττ27 {{. 
“ς ΤΠ Δογβίαπαϊηρ τα]εα ποῖ, δπα {πΠ6 ψ}}] 
Ἐδαγᾷ ποῖ πεῖ ἰοτα; Ῥοίῃ ἴῃ ϑιθ)θοϊίοη 
πον ΤῸ 5θῆϑιαὶ ἀρρείϊε, νη τοὶ Ὀε- 
πϑαῖῃ ἴὐὔϑυγρίηρ, ΟΥΘΥ ϑονῦᾶη ΤΘΆΒΟῊ 
οαϊμηε 4 ΘΌΡΟΙΟΥ βυναν." ὉὍὙΠ8 ροεί 
Οταγ᾽5 ποίθβ, ἱβοιρῇ ποΐ, 1 [Βῖηϊς, οογγθοίῖ, 
15. νου ηυ οἵ χαοίαιίοη : “Δἢ δἰ] βίο ἴο 
{ποβ6 βἰδίιεβ οὐ Ῥδ5- τε εἴθ ὙΠ ΠΕΥΘ ΒΟΠῚΘ 
Κίηρ, ΟΥ̓ ΘΟΠη ΤΟΥ, 15. Τοργθϑθηϊθα ψ ἢ 
οαριῖνα παϊϊοηβ. ἴῃ οΠαίηβ δἰ {{1πρ αἱ 15 

ἔδει; δ5 ἴῃ ἰμαΐ εγθοϊεβα ἴο [ῃ8 Βοπουγ 

οἵ Πιιεϊπίαῃ, ἱπ ἴῃς Ἡἱρροάτοιηβ δὲ οη- 
βίδῃ τ ΠΡ 16." 

22 καὶ καταδουλωσάμενος 15 Θχοϊδοᾶ 
Ὦγ 1. 1. ΗἩαγίτημαπη: Ὀὰΐ 5668 Ν 451 Β 722. 
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τ ᾿ - ᾿ 

χρημάτων πλείω ἔσται, τὸ δὲ αὖ θαυμάζειν καὶ τιμᾶν μηδὲν ἄλλο 
-“ “ 5 Ξ-Ν ἵ,. 

ἢ πλοῦτόν τε καὶ πλουσίους, καὶ φιλοτιμεῖσθαι μηδ᾽ ἐφ᾽ ἑνὶ ἄλλῳ 25 
“ , ᾿ » 2 

ἢ ἐπὶ χρημάτων κτήσει καὶ ἐάν τι ἄλλο εἰς τοῦτο φέρῃ. Οὐκ ἔστ 
-“ Ψ ἌΤΩ Ἢ 7 

ἄλλη, ἔφη, μεταβολὴ οὕτω ταχεῖά τε καὶ ἰσχυρὰ ἐκ φιλοτίμου νέου 
2 ΄ὔ ᾿ - ) Φ Ξε 3 σον ΄ 2 , ᾿Ὶ 

Ἐ εἰς φιλοχρήματον. ἱ ̓ Δρ᾽ οὖν οὗτος, ἡν δ᾽ ἐγώ, ὀλιγαρχικὸς ἐστιν; 
“ “ ς “-“ ᾿ 

Ἢ γοῦν μεταβολὴ αὐτοῦ ἐξ ὁμοίου ἀνδρός ἐστι τῇ πολιτείᾳ, ἐξ ἧς 
΄ ΄, -“ ε Ὰ ᾿ - 

δδ4 ἡ ὀλιγαρχία μετέστη. Σκοπῶμεν δὴ εἰ ὅμοιος ἂν εἴη. 1 Σκοπῶμεν. 10 

ΙΧ. Οὐκοῦν πρῶτον μὲν τῷ χρήματα περὶ πλείστου ποιεῖσθαι 
“ Ὰ Μ “- ᾽ » 
ὅμοιος ἂν εἴη; Πῶς δ᾽ οὔ; 

“ “ “ 5 “ 3 

ἐργάτης, τὰς ἀναγκαίους ἐπιθυμίας μόνον τῶν παρ᾽ αὑτῷ ἀποπιμ- 

Καὶ μὴν τῷ γε φειδωλὸς εἶναι καὶ 

πλάς, τὰ δὲ ἄλλα ἀναλώματα μὴ παρεχόμενος, ἀλλὰ δουλούμενος 5 
Αὐχμηρός γέ 

53 45 ,ὔ Ὰ Ἁ 5 ΑΝ ἧς , , 

τίς, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὧν καὶ ἀπὸ παντὸς περιουσίαν ποιούμενος, θησαυρο- 
τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ὡς ματαίους. ἸΙάνυ μὲν οὖν, 

Ν 5 ΔΛ Η ΩΥ δ) ᾿ 2 “Ἅ Ν η0 δ 9 - Ἂ » Β ποιὸς ἀνήρ' οὺς δὴ ἱ καὶ ἐπαινεῖ τὸ πλῆθος. ἢ οὐχ οὗτος ἂν εἴη 
“- δ 3 “ » - ἴᾳ 

ὁ τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ ὅμοιος; ᾿Ἐμοὶ γοῦν, ἔφη, δοκεῖ" χρήματα 
“- - Ν ο ΄ ΄ 

γοῦν μάλιστα ἔντιμα τῇ τε πόλει καὶ παρὰ τῷ τοιούτῳ. Οὐ γάρ, το 
3 .ς “- ἰὼ “Ὁ " 

οἶμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, παιδείᾳ ὁ τοιοῦτος προσέσχηκεν. Οὐ δοκῶ, ἔφη" 
ἡ , “- “ ͵ 

οὐ γὰρ ἂν τυφλὸν ἡγεμόνα τοῦ χοροῦ ἐστήσατο καὶ ἐτίμα μάλιστα. 

Καὶ ἔτι μάλιστα εὖ ἃ. 12. [ἰὰ Θοῃποίαθυ. ἐστήσατο. 

24 μηδέν 15 νυϊτθ ταῖΠοΥ (Πδη οὐδέν 
ονϊησ ἴο (ῃ6 ἱπἤηϊίνε5 θαυμάζειν καὶ 
τιμᾶν. 

47 ἄλλη: 1.6. οἴποῦ [Παῃ γου Πανθ Ἰιι5ῖ 
βεβουθαα. Τοννείε᾽5 ἰγαπϑ]αιίοη “Οἱ 4}} 
σπαηρεϑ, Πα βαϊα, {ΠῈγα 15 ΠΟΙ 50 ΒΡΕΘΑΥ͂ 
ΟΥ 50 516 ἃ5 ἴΠ6 σοηνθύβίοη οὗ [Π6 ἃ ηὶ- 
ῬΙτου5. γοστῃ ἰηΐο {πὸ ἀνδγϊοίοιιβ ὁΠ6 ᾽᾿ 15 
αυϊ8 ΤΟηΡ. 

5538 30 εἴη. 514]]}0ατπὶ Δηα βοιὴ8 
οἴμοῖβ ΡΙαςσα ἃ ππδυῖς οἵ ἱπ θυγοραίίοη δου 
εἴη: ““ατοα 6ρῸ ποη Ῥεηϊξιϑ ἱπθρίαμη, 56 
Ἰπίθγ ρτοχίτηβ ργδεοθάθηϊζθιη οἵ ῬΥΟΧΙμη8 
δε πθηΐθη ᾿πθισορ ΟΠ 6 ΠΪ Πτι5. ἀΡ ΕΠ 
δχἰβίίσηο ̓) (ϑομποιἀου). ΟἿ. 5ξο Ὁ. 

554 κ--5558 79,21 ελαγαείεγ, {ἦε οἶἤ- 
φαγελίεαί νιατε γέδεηεόϊες ἐλὲ οἰϊραγελίεαί 
,οζαίθ. “ΠῚ ργαΐίγες λῖξ " τιϑζόσσαγ γ᾽ «ἐδῖγ85 
αγι το ολεγ5. 17ε ἐς αναγϊείοιες, γτἴρρατ έν, 
σογα αὶ, αγια ἐλδ ὀϊέγα ρού ο7 τυδα τ ἐς ἰεααἶδ7' 
οΥ ἐλε εἰογες 7 ἠΐξ σοιιέ., δ“ ον Ζ[η16 10 
ἐζ»ιο, ας οὐῥογέϊμεγιἐν οὔ, ἰδὲ ἀγογο- ἐΐξο 
αἷἰδείγες τυϊί λέγε ἀΐγε ἀσοεγέ ἐλερεδοίσες, ὁμέ 
70» ἐλδ νιοϑέ ῥαγέ ἀξ γογεῖδέν γέῤγε5εες ἐλ 6) 
ἐλγοιρὰ 72α»7 97 εοτιφεψιεέηιοσ. 7 πες, αἷ- 
ἐλοισῖι ἀΐς σομέ ἴς ἃ 276} ο σεδαϊϊέίογε, ἀξ 
ὀείε7' εἰδεῖγες ρεγογα ν ῥγευαΐί σεῦ ἕλοσο 
τυλίελ αγὰ τυογσέ. 7: ῥμό δε εουεβο ἐο715 
ἦε τς τοπα ίν εὐγέειέ (9 δέ ὀέα ε7ι αγιαἱ ἑαϑὲ 

ἀρ γιο,ῖογ. 
554.Α 4. ἐργάτης: ποῖ 5: ΠΡ Ὶγ “Πατά- 

νουκίησ ̓  (Ὁ. ἀπὰ Ν.), θαὰξΐ νι γείδυθησα 
ἰο ἡ μιῤεγαϊῖς ἑαθογ. 

ἀναγκαίους. “ΓΠΪ5 ἔογπι οἵ {Πε Γεγηϊηϊη 8 
ΥΘΟΌΪΒ ἴΠ ΙΝ 425 Ὁ, 50 ΡΤα 558 Ὁ, 550 Α, 
δότ α (61) απὰ 1Ιχ 572; Ἀαΐ ἴῃ 558 νγὸ 
Πᾶνε ἀναγκαῖαι, αηα ἀναγκαία ἴῃ 559 Β, Ο. 
566 Θοπηρί θυ οἡ Ιν 425 Ὁ. Ποῖ 5. ΠῸ 
Ἰπϑεποαίίοη (ΟΥ̓ πλαϊκῖηρ ἀναγκαῖος (ΟΠ- 
βἰβίθεγ δὴ δα]θοίϊνε οἵ δἰ ΠΕῪ ἔνγο οὐ ἴἢγθα 
τουυἰ πα ]οη5 (45 βυρσοβδίθα Ὀγ ἈϊοΠαγα5). 
Τῆδ {1}] τηθαπίησ οἵ ἀναγκαῖοι ἐπιθυμίαι 
5 Ἐχρ]αἰπϑά ἴῃ 558 Ὁ ἢ. 

5 τὰ ἄλλα ἀναλώματα ““5ιπί ροοιιηἶδο 
ἴῃ σοίθγα ρθη εηάαρ, αὰ5 ῃϊσ ποραῖαγ 
παρέχεσθαι, ἀξ 515 ργάθῦοτο ᾿(ϑομπει 6). 
Ὑ τ ἄλλα οἴ. ἄλλης 55.4.0, ἀπα ννΊ παρε- 
χύμενος ἸΝ 421 Ὁ 7. ἽΠδ ἰγαπβ]αἴϊοη "ποῖ 
Αἰογάϊηρ ΟΥ̓ Δ]]οννησ Πἰτηβ Γ᾽ (7. ἀπ (.) 
15 ἱπασοιιγαίθ, παραδεχόμενος, ΜΝ ΏΪΟΙ ννὰ5 
γϑαῦ, ἢ ΘΠρης Μ5. δυιπουιγ, Ῥείοτο 
Βοκκοῦ, μα θη ὙἸΡΉ ΠΥ αἰδοαγάθα ὈΥῪ 
Ἰαΐθυ βαϊτίοτϑβ. 

8 οὖς δή. ἘῸΥ (Π6 Ρ᾽αταὶ οἵ. (ἢ 
ΘΑ] αι) Ζατυς οοϑ Ὁ ἂἀπὰ Τατ, “27εἰ. 
440 “ἄλλην πεφυκώς, οἷσιν οὐκ ἐπιστροφαί. 
566 ΑἸΞῸὸ ΟΩἹ 3474. 

554 Β 12 τυφλὸν κτλ. τὸν Πλοῦτον, 

15--2 



22ὃ ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5548 

΄ ’, - κηφηνώδεις ἐπιθυμίας ἐν αὐτῷ 
ὃ ἊΝ δὴ ) ὃ ΄ὔ Ν [ο 2 ἠέ θ Ν Ν 7 Ι Ν. ιὰ τὴν ἀπαιδευσίαν μὴ φῶμεν ἐγγίγνεσθαι, τὰς μὲν πτωχικάς, τὰς Ο 

᾿ ΄ ͵ ἈΣ ΛΕΟ ΘΆΥΩΝ Ἂ »}. ᾽ 7, ᾿ 
ι5 δὲ κακούργους, κατεχομένας βίᾳ ὑπὸ τῆς ἄλλης ἐπιμελείας; Καὶ 

᾿ 3' 3 φ ΄ [ο 
μάλ᾽, ἔφη. Οἶσθα οὗν, εἶπον, οἵ ἀποβλέψας κατόψει αὐτῶν τὰς 

᾽,ὔ 'α , κακουργίας; Ἰ]οῖ; ἔφη. 

εἴ πού τι αὐτοῖς τοιοῦτον ξυμβαίνει, ὥστε πολλῆς ἐξουσίας χλαβέ- 
“-“ ἣν ἴω - ΞΞ᾿ Ε 3, - ε - 

σθαι τοῦ ἀδικεῖν. ᾿Αληθῆ. ἾΔρ᾽ οὖν οὐ τούτῳ δῆλον, ὅτι ἐν τοῖς 
ς “ - -“ “- 3 

ἄλλοις ξυμβολαίοις ὁ τοιοῦτος, ἐν οἷς εὐδοκιμεῖ δοκῶν δίκαιος εἶναι, 
5 -" ς ἴω ,ὔ 7 Ε Ι Ν .] ,ὔ 5 ν, 

ἐπιεικεῖ τινι ἑαυτοῦ βίᾳ κατέχει ἄλλας ' κακὰς ἐπιθυμίας ἐνούσας, 

Εὖ, ἦν δ᾽ ἐγώ. τόδε δὲ σκόπει. 

Εἰς τὰς τῶν ὀρφανῶν ἐπιτροπεύσεις καὶ 

20 

᾽ [ “ 3 ᾽ 9.9 ς “- , ᾽ 3 2 ", Ν 

οὐ πείθων, ὅτι οὐκ ἄμεινον, οὐδ᾽ ἡμερῶν λόγῳ, ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ καὶ 
- “ 3 ,ὔ , ν 

φόβῳ, περὶ τῆς ἄλλης οὐσίας τρέμων; Καὶ πάνυ γ᾽, ἔφη. Καὶ 
5 ᾽ 3 “ - εκ ΝΣ 

νὴ Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε, τοῖς πολλοῖς γε αὐτῶν εὑρήσεις, ὅταν 
25 δέῃ τἀλλότρια ἀναλίσκειν, τὰς τοῦ κηφῆνος ξυγγενεῖς ἐνούσας 

24. εὑρήσεις ΑἸΠ: ἐνευρήσεις Α3, 

οἶμαι, φησίν 5αγ8 ἃ ΘοΠο]Ἰαβί ἢ [Π6 παυρὶη 
οἵ Α. ὅδεὲ ΒΙαγάξε οὁκ Αὐ. 2 ͵ Ὡΐ. 00. 
Ηῆδὲ {2 2257. ᾿ξ. ἀκ θη. «δ, πῶ ΑΖ, 
Ρ.- 658 ».} ἀουθί5 νεῖ μεῦ {πὸ σοά οἵ 
γε 15 γαρτεβεηθα δ5. ὈΠΠα θαυ] οὺ 
1Πδη Αὐβίορμαποβ;; αὶ ἃ σκόλιον οἵ 1]- 
τηοούθοι Ῥαραη ὠφελέν σ᾽ ὦ τυφλὲ Πλοῦτε 
(ϑ.μο]. οα Αὐ. “εἰ. 532» Μὰ τῃς 
ἤρυγα ἴῃ τοῦ χοροῦ οἴ, ΝΙ 400 Ο ἀπᾶ 1ηἴτὰ 
560 Ε΄. 

ἐτίμα μάλιστα. 8:6 ε7.. 22. ΘΟΠΠΘΙ οΥ 5 
Δατηϊγα Ὁ]6. εἰμ θη αἰ ο 15 ΠΟΥ ἘΠΊ νΘΥ54}]}Υ 
δοςσερίοα; οἴ. μάλιστα ἔντιμα αὐονε «πᾷ 
τιμᾶν μηδὲν ἄλλο ἢ πλοῦτον 5553. Ὁ. Οπ {Π6 
σΟΥΓΙΡίΙΟη 566. 7ηέγοα. 8 5. 

13 κηφηνώδεις κτὰ. Α5 ΟἸἸραγοῃν Πα5 
“ἀτομεβ᾽ (552 6), 580 {Π6 ΟἹ ρσαυσοῃϊσαὶ ΠηΔ ἢ 
185 “ἄτοπα ἀθϑὶγθβ.᾿ ΤΠ6 ΡΔΥΔ]]6] 15 ννου]εθα 
οὐ ννἸἢ πππτιβιια] σοι Ρ]Θἴθ 655, Ἔνθ ἢ [ΟΥ̓ 
ΡῬ]αΐο : 566 οἢ 555 Α. 

14 μὴ φῶμεν. 552 Ὁ 721. 
554 Ο 15 κατεχομένας κτὰ. (. 

552 Ε. ἄλλης-επερὶ τὰ ἄλλα: οἵ. ἄλλα 
ἴῃ 5544. Τα ἰγδῃβίαίίοη “ Π15. σἝΠΘΓΆ] 
ΠΑΡ οὗ σαγα πα] 655 (Τ. πα (.) 15 βοαυοεὶν 
τρσῃῖ: οἵ, περὶ τῆς ἄλλης οὐσίας τρέμων ἴῃ 
Ὁ Ῥεῖ]ονν. 

ι6 αὐτῶν: ποί κηφηνωδῶν ἐπιθυμιῶν, 
Ὀαΐ [Π6 Ῥ]αγαΙ πηαβου] πη, ἴῃ 5ρῖ6 οὗ αὐτῷ 
ΔΌονα (1 347 Α 71.). 

18 ὥστε πολλῆς κτὰ. 5661 350 Β ἢ. 
Θοογαίοβ νοι] οαν {παῖ (Π6 Ρῥἱοίασα ΒΟ ἢ 
ΟἸδιοο [πεῖς ἄγαννβ 15 ΟΠΪῪ ἴοο ἔσι6 οὗ {8 
ΟἹ Αγ ΠΙσα] Τηδῃ. 

190 τούτῳ δῆλον: “ΟΙΘΑΓ ὈΥ [(Πΐ5,᾿ 
“οΟἾδαῦ ἔγοπι {Π|15,᾿ 85 ἰπ Εν, “7122. 627 

τούτῳ δὲ δῆλον ἀπα ΑΥ. ΄μζ. 587 (τούτῳ 
δηλοῖ). Θ.1]Π αι γοααβ5 τοῦτο νυ] 1} ΚΞ ἀπα 
ἃ ΤΩ 8] ΟΥγ οἵ {Π6 1ὩΓΘΥΊΟΥ Μ55 ; θαΐ {ΠΕ6Γ6 15 
ὯΟ Υθάβοη ἔου ἀεβεγίίησ ἃ δῃη Π. Τῆς 
δηϊθοθάθηϊς ἰο τούτῳ ἰ5 οοηίαϊηεά ἴῃ οἷσθ᾽ 
οὖν--- ἀδικεῖν. ἘΎΟΤ {πὸ ἴδοις {Ππαΐ βὰς ἃ 
Ῥείβοῃ κακουργεῖ νν δ) Π6Ὲ σεῖβ {Π6 σῆαποδ, 
1 15. οἷθαῦ (ϑαγϑ ϑοογαίθβ) {Ππαΐ ννπθη Πα 
εὐδοκιμεῖ δοκῶν δίκαιος εἶναι, ἢ6 Δοῃϊενοβ5 
{Π|15 τϑϑα] ΟὨΪΥ ὈΥ ἀοΙπρ᾽ ν]ΟΪΘποα ἴο ΠΪμ- 
5611. 

21 ἐπιεικεῖ κτλ. : “ὉΥ « Ξοτί οἵ νἱγίτιοι5 
561 {-οοποίταϊη ἡ ποί (45. ΟδΡ06}}) “ὉΥ 
506. νἱγίποιιθ οἰθηθηΐς ἴῃ ΠΙτηβε! Γ Πα 
Του Ι]Ὺ γοϑίγαιηβ.᾽ βίᾳ 15. ἃ νϑύθαὶ ποῖῃ 
5 ἴῃ βίᾳ τῶν ἐχθρῶν (566 Α) ἀπά {πε [Π|κ6. 
τινι 404} 1ῆ 65 ἐπιεικής : ἴπευα 15. ΠῸ γθ8] 
ἐπιείκεια ἴῃ {Π|5 5οτί οἵ {πΐηρ : οἵ. ΖΦ) λαδά. 
όρ Α ἢ. 

554 Ὁ 24. εὑρήσεις : 566 ε7΄. 22. ΤὴΕ 
δαἀάιίοι οἵ ἐν ἀρονε ἴπ6 ᾿ἶἴπθ ὈνῪ ΔΑ" 15 
ΒΑΥαΪν ϑυβῆοϊοπί ἴο 7ι5{{{ὑ ἐνευρήσεις, 
ΘΘΡΘΟΙΑΠ]]Ὺ 85 εὑρήσεις Πα 5 ΠΊΟΝ ΤΟΤΕ 5Ὲ0- 
Ροτί ΠΌμ ἴΠ6 οἴποῦ Μ88. ἐνευρίσκω ἢα5 
ποΐ γεοῖ Ῥεθὴ ριονθα οἱαββίσαὶ (566 760} 
οἢ ὅορῇ. “22. 1144}, ἀπᾶ οποία θυ αἰζου- 
τνατὰ5 (“4 αὔζέ. Ὁ. 65) τειγαοϊθα 15 ἀδίβηςοα 
οὗ 1 πεσθ. ὍΠδ αἰβίαπος οἵ τοῖς πολλοῖς 
[το ἐνούσας ἐπιθυμίας 15 πο γ64] 4ΠΠοα]τγ, 
ΘΒΡΘΟΙΑΠ ΠΥ δἰζευ ἐπιθυμίας ἐνούσας ἸΚιι5ῖ 
ἀθονβ. 

25 τὰς τοῦ κηφῆνος ξυγγενεῖς κτλ. 
ΟἿ ΝΙ ρ19 Β, 7. ΕῸΓ ἀστασίαστος 566 
ΟἿ 5456. διπλοῦς: Π|κ6 {π6 ΟἸ]ραγο Ϊ σα] 
ϑιίαία, νυν ἢ 15 “ποῖ ομθ, θα ἔπνο᾽ (551 Ὁ). 



555 Β] 
5. , ἐπιθυμίας. 

ΠΟΧΙΤΕΙΆΑΓ ἢ 

Καὶ μάλα, ἢ δ᾽ ὅς, σφόδρα. 

229 

δ) 4,..ν5» ἃ , } ,ὔ 

Οὐκ ἀρ᾽ ἂν εἴη ἀστασίασ- 
“ -“ }) Ἂν “ 3 ΄ὔ Ν 

τος ὁ τοιοῦτος ἐν ἑαυτῷ, οὐδὲ εἷς ἀλλὰ διπλοῦς τις, ἐπιθυμίας δὲ 
» - Ὰ , ᾽ὔ , 

Ἐ ἐπιθυμιῶν ὡς τὸ ! πολὺ κρατούσας ἂν ἔχοι βελτίους χειρόνων. 

Ἔστιν οὕτω. Διὰ ταῦτα δή, οἶμαι, εὐσχημονέστερος ἂν πολλῶν ὁ 
- Ε ἢ - δὲ Ν Ὁ ΄ - - Ὑλ θ) 

τοιοῦτος εἴη" ὁμονοητικῆς δὲ καὶ ἡρμοσμένης τῆς ψυχῆς ἀληθὴς 

ἀρετὴ πόρρω ποι ἐκφεύγοι ἂν αὐτόν. Δοκεῖ μοι. Καὶ μὴν ἀντα- 

555 γωνιστής γε ἰδίᾳ ἐν πόλει ὁ φειδωλὸς ] φαῦλος ἤ τινος νίκης ἢ 
“-“ “ 7 ΄ Ρ] 2 ΄ 3 ,ὔ 

ἄλλης φιλοτιμίας τῶν καλῶν, χρήματά τε οὐκ ἐθέλων εὐδοξίας 
- τι ᾿ , 
ἕνεκα καὶ τῶν τοιούτων ἀγώνων ἀναλίσκειν, δεδιὼς τὰς ἐπιθυμίας 

τὰς ἀναλωτικὰς ἐγείρειν καὶ ξυμπαρακαλεῖν ἐπὶ ξυμμαχίαν τε καὶ 
͵7ὔ Σ ,ὔ Ν [4 “ “ 3 “- Α, Ν 

φιλονικίαν, ολίγοις τισὶν εαυτοῦ πολεμῶν ολυγαρχικὼς τῷ πολλὰ 
ἴω 4 “ 

ἡττᾶται καὶ πλουτεῖ. Καὶ μάλα, ἔφη. 
Μἤ 5 Φ, ᾿] ΕῚ , 

Ετε οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

ἀπιστοῦμεν, μὴ κατὰ τὴν ὀλυγαρχουμένην πόλιν ὁμοιότητι τὸν 

Β φειδωλόν τε καὶ χρηματιστὴν ᾿ τετάχθαι; Οὐδαμῶς, ἔφη. 

7. μὴ ΑΞΠ: οπι. ΑἸ, 

554 Ε 30 ἡρμοσμένης τῆς ψυχής. 
ἘϊοΠπαγάσς νοι] οὐΐξ τῆς, Ὀιχι1 [Π6 ἀγίῖο]8 
(ΠΟ ἢ 15 ἰπ 411} Μ55), 11 Ρ}165, 1 (Π1πΚ, 
{αὶ βοῇ ἃ 508] εχὶϑίβ δη4 ἢδ5 δἰγθδᾶυν 
Ῥϑϑθη ἀθςου θα, ἂ5 ᾿ξ Πδ5 1π ἕνα γενόμενον 
ἐκ πολλῶν, σώφρονα καὶ ἡρμοσμένον ΤΥ 
443 Ὁ, Ε. 1 

51 ἀνταγωνιστής γε κτλ. 9866 οη 
551 Ε. ϑυβθ!ῃ] Ογι. ᾿ἰγιέτυ. 11 Ῥ. 232 
τειλϊπᾶς τ5. οὐ 1ῃς αἰ πο ηδίῖοη. οἡ [Π8 
Ρατί οὗἉ τῖσῃ ΑἰΠθηϊδη5 ἴο ἀπάογίαϊςα λει- 
τουργίαι : 5εὲ6 ΕοΥΠΠΔΠΠη- ΠΌΙη56Γ 1.6. ΡΡ. 
687 ΤΠ. 

555ΔΑ 2 τῶν καλῶν: ες. φιλοτιμιῶν. 
Ιη χρήματά τε (Π6 τε σοπηξοῖβ ἰΐ5. οὐ 
ἢ της Ριεσθάϊηρ οἰαιβθ, πα ἄοο5 ποῖ 
Βδτο τηθδῃ “ὈοΙἢ.᾿ τοιούτων : 1.6. εὐδόξων. 
ΤῊΪΚ ᾿πίθγρυρίδιοη 15 του Ἰἀ! οσηαίϊο ἂπὰ 
[ουοῖ]6 {πὰ ἴο τεσ τοιούτων ἴο φιλο- 
τιμίας κτλ. 

5. φιλονικίαν κτλ. ΤΠ ὀλιγαρχικός, 
ΠΕ οομηρείίησ [ῸΥ νίκη, 15. ἃ φαῦλος 
ἀνταγωνιστής, Ὀδοαιδα ἢ6 15 αἰται ἃ ἴο 
ΒΟ 5 ἀναλωτικαὶ ἐπιθυμίαι “ἴο 
ἤρῃι απὰ ϑἰγῖνε ἴον. νἱοίουυ αἱοηρ ἢ 
ΒῖπΊ,᾿ ΡΥΘΟ 56 ν 5 {Π6 ΟἹ ραυοσ4] Οἰγ ννὰβ 
αἰταιϊα ἴο ἀὐπὶ {Π6 πλῆθος (551 Ὁ 2:.). Απάᾶ 
75ῖ ἃ5 1Π6 οἱ ράσο ἰουπα {Πϑιηβ 6] ν65. ὡς 
ἀληθῶς ὀλιγ-αργικοὶ ἐν αὐτῷ τῷ μάχεσθαι 
(551: Ε), 8580 ἴη6 ὀλιγαρχικὸς ἀνήρ, "ἴσια ἴο 
ΗΒ. παπθ οἵ οἱίρσ- αν ᾿ (ὀλιγαρχικῶς), 
“ΘΠ ΡΙοΥ5. σὰς ἔδνν οὐ "5 ἔογοθς. ἴῃ (Π6 
ὙΔΥ, ἀπ 15. τι5814}}Υ δαίθη ἀηα Κθορ5 Πΐ5 
ΤΠΟΠΘΥ͂ ̓  (“1ο565 1Π6 ΡΥ1Ζ6 ἀπ βϑᾶνθθ ἢΐβ 

ΤΠΟΠΟΥ᾿ Τοννεί). ὙΤὴδ ἴοτοβς οἵ ξυμ- ἴῃ 
ξυμμαχίαν γὴγᾶῦ ΡΕΥΠαρ5 δχίθπα ἴοὸ φιλο- 
νικίαν (οἴ. 546 Α 21.), ννΏ]Οἢ. πλαβὲ ποῖ θα 
{ταηϑαίθα “τίνα συ ἡ (ἢ 10. ἀπά Ν.): 
566 ΟἹ ΙΧ 581 Β. ἡττᾶται καὶ πλουτεῖ 
Πα 5 δὴ δρὶσυδιηηπηαίῖς δἤδος βουηθυνῃαΐ Π1|ςα 
Τανεπα]᾽ 5 “Ῥγοθιίαβ ἰασάδίαν εἰ αἰσει.᾽" 

7 ὁμοιότητι -- “1 νἱντίια οἵ 511}}1- 
Ιατιγ᾽: οἷ, ΙΧ 5γ6 ο. Βαϊΐεγ δπᾶ οἴμεϑῖβ 
νου Ἔχρπηρσα {Π6 ᾿νοτχὰ ἴῃ οί Ρ]αςα5 ἃ5 
ΔῈ “᾿ηπ{116 σ]᾿οϑβομηα,᾽ αηα 1{ 15 ἵπι6 [Παΐ 
{Π6 πηθαηΐϊηρ σοι] Ὀς6 ΔΡΡΙΘ μα πμαβα νυ Ἰἢ- 
ουξ ὁμοιότητι, ἃ5 ἴῃ 5όι1 Ε---562 Α. ἼΠΟΙα 
αΥθ, Ποννενθύ, ΤηΔν ΡΥΪποΐρ]65. (6... ἀνο- 
μοιότης εἴς.) οὐ ψνὨϊοἢ {Πἰπρθ οαη 6 
τεταγμένα κατ᾽ ἄλληλα “ταησοά ονοῦ 
ἀθαϊηδὲ οπ6 δηοίποι,᾽ πα 1ἰ 15. τσῃΐ {Πᾶς 
1 ΘΠ ηἷη σ᾽ τπρ, Ρ]αίο 5Που 14 Θπρἤαβῖβα 
{Π6 ῥσϊποῖρὶς. γῇ ]ο ἢ Πὰς ἀδίθυμη θα τῃς 
ἔουτ οἵ Πὶβ Ἔχ ροβί 0 ἔγοπὶ σκοπῶμεν δὴ 
εἰ ὅμοιος ἂν εἴη (554 Α) οηνναγθβ: 566 
554. Β, 5; Ε πῶ. ἘῸΣ [6 ἀδίϊνε οἷ. ΙΧ 
ἘΠΕ Ὁ ΤΣ: 

555 Β--557 α ΟἤἝἔςσ)αγεῖν ἐς σπε- 
εὐφείφα! ὧν 7)όγηοεγαςν. “45 εδεϊῥαϊέαί γοιε)ρ᾽ 
7,1672 17: αγὲ οἰϊραγελίσαί ροϑε»}2))1671} αγἃ 
2εγν δα ἀγα φύει ὁηεοπγαρεα ἐο σφιεαϑεδ), 
ἐλοῖγ 2γοῤέγίγν, αὶ ἰαγρε ἐριῤουεγίςλεα εἰαςς 
ΟΥ̓ " εἰν Ἴτιρ αἰγογόδ᾽ γμαξες ἐδ αῤῥέαγαγιεε 
ἡ: ἐδὲ εἴν. 7746 γείογς ἑαξεὲ γ10 σέωῤε ίο 
γδϑηον αγε εὐἱἱ τυλίελ ἐμεγδασες ἐλείγ στο 
)ογίμεριθς, αγιαἱ ὀδεοδ εαιεγίοις αγτα 6072 ))}11- 
γιαίθ. 251 σεασορμς ΟΥ̓ σίγέδς αγιαἱ ς0})1)7107} 
αἰαγιρεγ, ἐῴᾷε 2007 αἶϊδεουδῦ {λε27) τοῦ) 

ῳ 



230 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5558 
Ῥὴξ Δ ,. ὃ 7 « δ Ἂς [ον 72 » 

- μοκρατιαν ἢ, ὡς ΕοΟἰΚΕ, μέετῶῷ τοῦτο σκΚεπτεον, τινὰ ΤΕ 

’ ,ὔ γι ο΄ - 

τ το γίγνεται τρόπον γενομένη τε ποῖόν τινα ἔχει, ἵν᾽ αὖ τὸν τοῦ τοιούτου 
Ν , " 

ἀνδρὸς τρόπον γνόντες παραστησώμεθ᾽ αὐτὸν εἰς κρίσιν. Ὁμοίως 

15 

20 

- με , ΣΡ ἃ Ε] - ,, 

γοῦν ἄν, ἔφη, ἡμῖν αὐτοῖς πορευοίμεθα. ᾽ “" “, 3 ὝὙΝ , Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, μετα- 
τ ᾽ 

βάλλει μὲν τρόπον τινὰ τοιόνδε ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς δημοκρατίαν, δι 
ἀπληστίαν τοῦ προκειμένου ἀγαθοῦ, τοῦ ὡς πλουσιώτατον δεῖν 

γίγνεσθαι ; Π “ ὃ ́ ΙΑ 3 ΕΗ 2 ψυ τα ΞΕ, ἃν 
ως δη; τε, οἰμαι, ἄρχοντες ἐν αὑὕτῃ οἱ ἄρχοντες 

Χ Ὶ Ν - Ε 32 4 Ε , “ 7 Ὁ 
διὰ τὸ πολλὰ κεκτῆσθαι, οὐκ ἐθέλουσιν εἴργειν νόμῳ τῶν νέων ὅσοι 
ΩΣ » , ΄ Ἁ 2 - ᾽ - 5 ’ὔ Ἀ 

ἂν ἀκόλαστοι γίγνωνται, μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς ἀναλίσκειν τε καὶ 
3 ΄ τ ἘΣ τ » ΄ δ ᾿ “ ἈΠ 55 η 
ἀπολλύναι τὰ αὑτῶν, ἵνα ὠνούμενοι τὰ τῶν τοιούτων καὶ εἰσδανεί- 

3 , 

ζοντες ἔτι πλουσιώτεροι καὶ ἐντιμότεροι γίγνωνται. 

μᾶλλον. 

Παντός γε 
“ " “- { “ “ 

Οὐκοῦν δῆλον ἤδη τοῦτο ἐν πόλει, ὅτι πλοῦτον τιμᾶν καὶ 
“ “ “ -“ [4 

σωφροσύνην ἅμα ἱκανῶς κτᾶσθαι ἐν τοῖς πολίταις ἀδύνατον, ' ἀλλ᾽ 
ἀνάγκη ἢ τοῦ ἑτέρου ἀμελεῖν ἢ τοῦ ἑτέρου; ᾿Επιεικῶς, ἔφη, δῆλον. 

ἸΠαραμελοῦντες δὴ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ ἐφιέντες ἀκολασταίνειν 
- Ψ' « 

οὐκ ἀγεννεῖς ἐνίοτε ἀνθρώπους πένητας ἠνάγκασαν γενέσθαι. 

18. εἰσδανείζοντες ΑἸΠ: δανείζοντες ΑΞ. 

σΖγόγρολ αγ16] 126 τυεαΐγιδες ὁ ἐἦε γίελ, ἀγα 
ἐλογεαγίεγ ἐξ γιδεαῖς ὁμέ α {216 Ζρηῤηεῖδο ο 
ουογέλγοτυ ἐλε γοΐέογε γαόγίς. Ζ)δγιοσγαςν 
15 ὁσίαὀἰζελεα ας σοοῦὲ ἂς ἐλε ἐγιέγοαμεζίογε οὗ 
4ἦ}ε ἰοΐ αὔγηι5 ἐλε 2γ{γεΐίε οΥ ἐχτεαϊΖέν. 

5558Β 0. δημοκρατίαν δὴ κτλ. γε 
πᾶνε ββθὴ {παΐ 1ῃ6 ἀοιηϊπδῃΐ ἰεαΐασγα 1ἢ 
16 ΟἸΙσΑτ ἢ Ϊο4] 5ιαΐε 15 τὸ φιλοχρήματον, 
ἀΠα [Π6 Ργεβεηΐ σπαρίου ἀθϑουθεβ Πονν ἴῃ 
ΡΙοσΘϑ5 οἵ {{π|6 {πΠ6 ῬΟΙΥ 1[5616 15 1η- 
Ἔν] ]ν νει ἤγοννη ὈῪ {Παΐ νοὺν Ρυϊποῖρ] 6. 
ἼΠαΕ ἱποιάθηΐβ νυ] ῥτοόνα {πε ἱπηπηβαϊαΐα 
οαπδα οἱ γϑνοϊαῖοῃ ἀ΄6 σι οἢ 85 πλᾶν [τα- 
4αΘΠΕΠΥ Πᾶνα Παρρεπηεά ἴῃ ατϑεκ Βἰβίουυ : 
586. βΞεῦ Ὁ, ΤΕ ΘΠΘΠ ΒΕ Α ΖΦ 1 15 
Ἰηβίγαοίναε ἴο σοτήρᾶγα ν] ἢ [Π15 σΠαρίευ 
Αὐϊβίου δ β αὶ 2οδέογίογέ ΔΉΑΙγϑῖα οὗ {Π6 
οᾶιι565 οὗ γϑνοϊαίῖοη ἰπ ΟἸΙσΑΥ ἢ 4] οἰ(165 
(2. Ἐ 6). Οπ {εξ ρῥϑγομοϊορίοαὶ Ῥαβ15 
οὗ ἀδπἸΟΟΥΔΟΥ͂ 566 557 Α 72. 

11 παραστησώμεθα κτλ. ΕῸΓ (πε 
56 οἵ παραστήσασθαι ΘοΠηοΙ6ΓΥ τοίθτϑ ἴο 
11 360 Ε, 361: Β αηὰ [πιοϊδῃ “7ια7Ό07). 17, 
ὥσπερ ἂν εἴ τις παραστησάμενος ποὰ- 
λοὺς χορευτὰς---ἔπειτα προστάζξειε κτλ. 

ὁμοίως κτλ. 9566 543 Α 2. μετα- 
βάλλειτε “1 οπδηρεβ,᾽ νὶζ. {πΠ6 πολιτεία. 
ἼΠΕ νεῚ 15 ΒΟΔΥΌΘΙΥ ᾿ΠΠΡΕΥΒΟδΙ, ἃ5. (Π6 
ΤΠΡΊΙ5ἢ {γα δ] αίουβ ἄρ ΘαΥ ἴο ΒΈΡΡΟββε. 

14 προκειμένου κτλ. προκειμένου ἰ5 
ποῖ “ΡῬαΌΠΙΟΙΥ δοϊς πον ]εάροα᾽ (Ὁ). ἀπά Ν.), 

Ῥαξ “ργοροϑίξις, ἂ5 ἴη τὸ τέλος τὸ προκεί- 
μενον. δεῖν (ΓΟΠΡῚΥ τα]θοίεα Ὀγ [. 7. 
Ἡυίτηδη) “τεβϑιπηθ5 {Π6 ποίίοη οὗ προκει- 
μένου (7. ἀπὰ (.). ΞΘΙΠΉΠΑΥ Ρ]ΘΟΠ ΑΚ Πη5 
οσοαγ 1η ΟγΖέ. 44. 6, Οογρ. 500 Ο ἀπά εἶβε- 
ψνπετα: οἷ, αἰϑοὸ ἐξεῖναι ἴῃ α ὈεΙονν ἀηὰ ΨΙΙ 
535 ΑΖ... 
555 τ5 ἅτε-- ἄρχοντες κτὰ. Α5 

ἴῃ {πάτον (550 Ὁ Π[.), 50 ἴῃ οἸ]ράτοῆυ, ἴΐ 
15 {πε ἸΙονε οἵ ποηΘΥ ννϊοἢ 5οννβ {Π6 βθεᾶς 
οἵ Ρδιίγ βία δηα Ῥρο σα] ἀερεπαγδίϊοη. 
ΟἿ. σοῆθυα!]ν 552 Α 72. ἀπ Ατιβίοι!α 2 οἦ. 
Ε 6. 1305" 30 ἢ, ὙΠ Πῖ5. οὐ οἴδτῃ οὗ 
ΡΙαίο 1014. 12. 1310} 15 Ε΄. 

18 εἰσδανείζοντες : 1.6. “ΕΠ ΠΡ ΤΠΟΠΘΥ͂ 
ΟὨ-1Π6-5εουσ γ- οὔ (εἰ5). ὙΠΕ τὰ τῶν τοι- 
ούὕτων 5Ποι14 ὈῈ6 ἰαίκεη τὶ (Π6 εἰς οὗ 
εἰσδανείζοντες ἃ5 νγ6}] ἂδ5. ἢ ὠνούμενοι : 
οἵ. Ατῖϑι. 201. ὦ 4. 131τ08 12 δανείζειν εἴς 
τι μέρος τῆς ὑπαρχούσης ἑκάστῳ γῆς ΔΠ4 
1 οτη. 272.412}οό. 128. ΤἼΠα ννοτὰ εἰσδαν εἰζω 
15 ἃ ἅπαξ εἰρημένον, Ὀτπΐ ν᾽ 6 σευ! ]Υ οὐρῃηΐ 
ποί ἴο 5βαθβίιπίς ἐκδανείζοντες (συ ρσοδιθα 
Ὀγ ϑίθρῃδηι5) ΟΥ προσδανείζοντες (ἸΓΠ 
ἘἈΠΟΠΑγα5). 

20 δῆλον ἤδη τοῦτο κτλ. ϑὅεε 
580 Ε 721. 
555} 24. οὐκ ἀγεννεῖς κτλ. ΞΞ-' οἵ πο 

ΘΟΙΏΠΊΟΙ 5ίδηρ᾽ εἴο. (φογὲ γ1ελέ φὉ2)1627167, 
“1γ], ϑομηῃεί θυ), ποΐ βαρ “οὗ ποῦ] 
ὈΪΤΓΠ ̓  (45. 1). πᾶ Ν.). (ὐδίΠπη6. νγου]Ἱά 
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556 Β] ΠΘΛΙΠΕΙΆΑΘ ἢ 

Μάλα γε. Κάθηνται δή, οἶμαι, οὗτοι ἐν τῇ πόλει κεκεντρωμένοι 
τε καὶ ἐξωπλισμένοι, οἱ μὲν ὀφείλοντες χρέα, οἱ δὲ ἄτιμοι γεγονότες, 

271 

ε -. , “ ’ τ “ - , 

οἱ δὲ ἀμφότερα, μισοῦντές τε καὶ ἐπιβουλεύοντες τοῖς κτησαμένοις 
“- - γ. “- “ 3 -" 

τὰ αὑτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις, νεωτερισμοῦ ἐρῶντες. ' "ἔστι ταῦτα. 
« λὴ δὴ Ν 2 “ 9 Ν “ , Θ΄. δὶ 

Οἱ δὲ δὴ χρηματισταὶ ἐγκύψαντες οὐδὲ δοκοῦντες τούτους ὁρᾶν, 
“-“ “ Ἂς 7ὔ τῶν λοιπῶν τὸν ἀεὶ ὑπείκοντα ἐνιέντες ἀργύριον τιτρώσκοντες καὶ 

[ον ἜἍ , , ͵ὕ ͵ 

τοῦ πατρὸς ἐκγόνους τόκους πολλαπλασίους κομιζόμενοι | πολὺν 
Ἕ, “ τ “- “ 

τὸν κηφῆνα καὶ πτωχὸν ἐμποιοῦσι τῇ πόλει. 

πολύν; 

“Ὁ ΄ Μ ᾽ 

ΠῸῶς γάρ, ἔφη, οὐ 
Οὔ ΔΘ Ὁ ΄ ΑΝ δ᾽ 2 ῥ, Ν “ ἣν 5 , ὕτε γ᾽ ἐκείνη, ἣν δ ἐγώ, τὸ τοιοῦτον κακὸν ἐκκαόμενον 

3 ΄ 53 μ“ " Ν ς ἴω Ὁ , 

ἐθέλουσιν ἀποσβεννύναι, εἴργοντες τὰ αὑτοῦ ὅπῃ τις βούλεται 
,ὔ " οἵ τὰ “ Ν -“ τρέπειν, οὔτε τῇδε, ἡ αὖ κατὰ ἕτερον νόμον τὰ τοιαῦτα λύεται. 

ἣΝ Ἀ Ἑ Ω Ε ὦ Κατὰ δὴ τίνα; “Ὅς μετ᾽ ἐκεῖνόν ἐστι δεύτερος καὶ ἀναγκάζων 
- -“ δ ΤῊΝ [οὶ “ ΄ 

ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι τοὺς πολίτας. ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κινδύνῳ 
Ν - ,ὔ , 

τὰ πολλά τις τῶν ἑκουσίων ξυμβολαίων ᾿ἱ προστάττῃ ξυμβάλλειν, 
᾿ς Χ Ἃ Ψ' ᾽ “- “- 

χρηματίζοιντο μὲν ἂν ἧττον ἀναιδῶς ἐν τῇ πόλει, ἐλάττω δ᾽ ἐν 

αὐτῇ φύοιτο τῶν τοιούτων κακῶν, οἵων νῦν δὴ εἴπομεν. Καὶ πολύ 

Πᾶνα ββεηιθᾶ ἰο Ρ]αΐο ἃ Ἵοαβα ἰῃ ροϊηϊ (οἵ. 
ΘΔΠ1αδὶ ΟΖ. 5), ἀηα τῆς δ] παγίδη σο- 
ΒΡΊγαΟΥ {Παβίγαΐεβ ποῖ ᾿παρι]ν [Π6 ἀθβουῖρ- 
ἴοῃ ὙΠΟ. [Ὸ]]ον5 (555 Ὁ, Ε). πὲ 
αοτίοὶ ἠνάγκασαν 15 ΘΠΟΠΊΪΟ, 85 ΔΡΡΕΔΙΒ 
ἔγοτῃ [ἢς ρίαγαὶ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις. 

28 κεκεντρωμένοι κτὰ. 866. 552 6, 
Ῥ γ71:. ἐξωπλισμένοι ἄοε5 ΠῚ1᾿6 τχοσα [πᾶ π 
ἜΧρΙαΐθ τῃ6 τηθίαρῃου, γιογὲ ἰαέογῖεο : 
5866 ΟΥ ΨΥ 451 Β «πᾶ οἵ. καὶ πτωχόν 
(νυ ηρῚν ἀἰδβοατάβα Ὁγ 1. [- ΗἩατμπηδη) ἴῃ 
556 Α Ῥεϊονν. 

555 20. ἐγκύψαντες. τοιαῦτα γὰρ 
τὰ τῶν ἄγαν φροντιζόντων καὶ περὶ τὴν 
διάνοιαν ἐχόντων σχήματα (3. 0]. οῃ ΔΥ. 
Οἱομάς 191). ΑΔ σοτηραγίβοη ἢ ΙΧ 586 αὶ 
κάτω ἀεὶ βλέποντες καὶ κεκυφότες εἰς γῆν 
βιρσροδί {πα (ῃς6 βίοορ οἵ (6 χρημα- 
τιστής ἴῃ γα] Ὀείταγϑ {πΠ6 ἰῃῃογοπί 
ΘΑΥΓΠ]1Π 655 οὐ Π15 501} : 566 ΟἿ ΝῚ] 519. 4,8 
δηά οἴ. θδηία 7. 10. 7ο---2. 

21 τοῦ πατρὸς κτλ. (ΟἿ ΥἹ 507 Α 72. 
τύκους ἰ56 Ὀταοϊκείοα ὈγῪ Ηδοτγνογάοη, Ὀὰΐ 
τὸν τόκον τε καὶ ἔκγονον (]...) Βα ρον 11. 

δ56.κ 3 οὔτε γε κτὰ. καί ἀρρθαῦβ 
Ὀείοτε οὔτε ἴπ ΠΕ 7 πᾶ ἃ τηδ]ουν οὗ 
Μ55, θυ {πῸ τραάϊηρ οὗ Α 15, 1 πονν {Π|πη|ς, 
τῖσῃ. δῆς 5που!ϊὰ ἰταηβίαία “αἰ ἃ}} 
δνοηΐβ, βαϊᾷ 1, (Π6Ὺ ἅττα ἀπν}ηρ ἴο 
ἐχεϊηρσαϊθη (Πἰ5. Κιπα οὗ τηϊβο με θη ἴἰ 
ἰ5. Ὀοσὶπηϊηρ ἴο Ὀγδαὶς ἱπίο ἃ ἤδη, οἰι ΠΥ 
ὈΥ ΡΓΘνεπιηρ᾽ εἰς. ΠῚ τΠογ αιοπομοα ἰΐ 

ἴῃ [5 δαυ Ποὺ βίαρϑϑ, {πθη {ΠῸ πτωχοί νου] 
πο ᾿ε πολλοί: ἀῃὰ πολύν Ὀδαῖβ {Π6 
ΘἸΏΡΠμα515 ἴῃ θοΙἢ {ΠῸ ργανίοιιβ βεπίθῃοοβ. 
ἘῸγ {Π|5 πι86 οἵ γε 566 550 Β 722., Δη4 οἴ. ΙΧ 
581 Ὁ δπὰ (1 Ομ ποι οι) Ἰβοοῦ. Ζαγέρι 
153. ΝΥΝΊ ἐκκαόμενον οἵ. ΑΥ. Ζραζε 1132. 
ΠΏ. «πὰ ΝΜ. υπάειβίαπα [ῃ6 ψοτὰᾷ οὗ 
“ραπίουιζιηρ,᾽ ΙΟΠΡΊΥ, ἃ5 ἀποσβεννύναι 
5Π6νυν5. 

4 ὅπῃ. 1 [Οὐηοῦϊν, ννἹ ἢ ἔννο ᾿[ουῖουῦ 
Μ55, ΒοΚίκεὺ απα Αϑί, τεδα ὅποι, ννῃϊο 15 
σου ΪΥ πηοῖθ αχϑοῖ : 5686 ἴῃ 8 βχϑιηρ 85 
οἰϊεἃ Ὀγ ΒΙαγάδθβ οὴ Ασὐ. Ομμας 858 τὰς δ᾽ 
ἐμβάδας ποῖ τέτροφας ; Πα νετῦ βούλεται 
ἰ5 Πούγαν σ ἰγθαιθα ἃ5 τῆοτα (Πδῃ ἃ ἸΏΘΓΘ 
ΔΌΧΙ ΠΥ, ἀπα {Π6 τονε δοσομηηοάαίρα 
ἴο 1 Ὀγ ἃ βρεοΐθϑβ οἵ αἰϊγαοίϊοῃ, Ἔνθ αἵ {Π8 
οοϑβί οὐ βου ποῖηρ' βοπιοίῃϊηρ οὗ {Π| ῥΡϑοι- 
Τιαν ἴοτοα οἵ τρέπειν. Τταηβ]αΐθ “ἴο (15- 
ΡΟβ6 οἵ οὔθ᾿ 5 ΡΥΟρ θυ υ ἃ5 ὁΠ68 [Π|κ65.᾽ 

5 ἕτερον νόμον. ῬΙαίο5Β Ἰαηριαρα 
δῖ απὰ ἰῇ ὃς μετ᾽ ἐκεῖνόν ἐστι δεύτερος 
566 Π)5 ἴο ΠΏΡΙΥ {παῖ 500} ἃ ἰὰνν ννουἹὰ 
ποῖ Ὀς δἰϊορθίμου ἃ πόνον ἴῃ ατδθοβ. 
᾿Αοοοτάϊηρ ἰο ὙΠΟορΠγαβίιβ (} γάρ. 97. 5 
ΝΥ Ἰπλμλοῖ Ξε ὅ.0 0. 4707. 44. 22}, 1ἴ [ουπᾷ ἃ 
Ρίαος ἀπηοηρ {πὸ Ἰανν5 οἵ ΟΠαγοηάαβ : ἐὰν 
δέ τις πιστεύσῃ, μὴ εἶναι δίκην " αὐτὸν “γὰρ 
αἴτιον εἶναι τῆς ἀδικίας. Ῥ]αΐο πηα]κ65. ἃ 
ΒΙ ΤΉ ΠΠΑΥ ΡΥ ΟΥΙΒΙοη ἴῃ ατῦς 7420, 840 Ε, 
ΟΙΡ ῈΕ. 

25 
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“- Ξ 3 7 , Ν Ν “ Νῦν δέ γ᾽, ἔφην ἐγε, διὰ πάντα τὰ τοιαῦτα τοὺς μὲν 
ὃ} 3 ΄ « ὃ θέ Σ “ , Εἰ Ἂν “ ᾿ ἢ ἀρχομένους οὕτω διατιθέασιν ἐν τῇ πόλει οἱ ἄρχοντες" σφᾶς δὲ 

Ε Χ ᾿ “ ἀν. 9 “ αὐτοὺς καὶ τοὺς αὑτῶν ἄρ᾽ οὐ τρυφῶντας μὲν τοὺς νέους καὶ ἀπόνους 
Ν Ἂς Ν ἴω -» - ν τ 

καὶ πρὸς τὰ τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὰ τῆς ψυχῆς, μαλακοὺς δὲ 
“ ᾿ Ἂς οὃ ᾽ὔ΄ Ν 4 Ἄν ..9) Γ, ΄ 7 « Ν 

καρτερεῖν ἱ πρὸς ἡδονάς τε καὶ λύπας καὶ ἀργούς; Τί μήν; Αὑτοὺς 
Ν Ν “- - 7 

δὲ πλὴν χρηματισμοῦ τῶν ἄλλων ἠμεληκότας, καὶ οὐδὲν πλείω 
ἢ , ͵ ᾽ τ Ξ 
ἐπιμέλειαν πεποιημένους ἀρετῆς ἢ τοὺς πένητας; Οὐ γὰρ οὗν. 

[2 Ν “ ο Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι ὅταν παραβάλλωσιν ἀλλήλοις οἵ τε 
Ὑ Ν φ 5 ͵ “Ὁ ς “ 

ἄρχοντες καὶ οἱ ἀρχόμενοι ἢ ἐν ὁδῶν πορείαις ἢ ἐν ἄλλαις τισὶ 
΄ Ἀ Ν , Ἂ Ν λ κοινωνίαις, ἢ κατὰ θεωρίας ἢ κατὰ στρατείας, ἢ ξύμπλοι γιγνόμενοι 

ΕΥ̓ - Ἂ - - ἢ συστρατιῶται, ἢ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς κινδύνοις ! ἀλλήλους θεώμενοι 
-“ Ἵ “- « ͵ὔ Ν “ 

μηδαμῇ ταύτῃ καταφρονῶνται οἱ πένητες ὑπὸ τῶν πλουσίων, ἀλλὰ 
΄ » Ν ἘΝῚ 4 ͵ 

πολλάκις ἰσχνὸς ἀνὴρ πένης, ἡλιωμένος, παραταχθεὶς ἐν μάχῃ 

γε, ἢ δ᾽ ὅς. 

7, 2 , ἈΝ 5 πλουσίῳ ἐσκιατροφηκότι, πολλὰς ἔχοντι σάρκας ἀλλοτρίας, ἴδῃ 

5855 Β τι τοὺς μὲν δὴ κτλ. μέν 
Ῥαδϊδποεβ δέ αἴϊευ σφᾶς, ἀῃα 5Ποι14 ποΐ Ὀ68 
ταίςοη ψ ἢ δή ἴῃ {[Π6 οΥγάϊπαῦν 56 η856 οἵ {πε 
ὉΟΙ]]οοδίίοη μὲν δή: 50 {Ππαΐ [Π6γ6 15. ΠῸ 
χϑαβοη ἴο οὐηἶ δή (1 ΞΞ ἀηα ἴντο οἴ ΠῈΥ 
ΜΒ5) οἡ {Π6 στοιππηᾶ {Παἰ μὲν δή σΟΙΠ65 ἰ00 
Ἰαῖς ἴῃ {Π6 βεπίθηοθ. δή ““ ὈΥΙΟΥ ΤΠ ΘΠ ΤῸ 
αἰ]αίαπᾶο ἰπβεῦνιξ εἴ νἱποι}} ΡῈ μέν 
1Ἰηϊθοῦ ποχαπ τα]αχϑη5 δ] [θυ τ ΤΠ ΘΠ ὈΥ ΠΤ 
αἰ πονὰ ᾿πίθυγοσδίομθ ᾿πϑίγποίαση τη ϊηῖι 
τηϊ γε αγ εἰῆοῖς "ἢ (Θομποίάθι, οοτηραυίηρ 
.Ζατυς 751 ἘΕ). 

13 ἄρ᾽ οὐ τρυφῶντας κτλ. Νοῖςε {Π6 
πιϑι8] Ρ]ἴοηϊα ΟΠ] ΑΒ Πηι15. 

556 -ς, Ὁ τ8 παραβάλλωσιν : “σοἴηξ 
δἰοηρϑῖαθ, οὐσίηα]Υ Ραμα ρ5 ἃ πδαίῖοα] 
Ἔχργοϑβϑίοη (7. δπα (.), ἃ5 ἴῃ Αὐῇβί. αἵ ει. 
ΑΙ7)2. ΤΠ1 11. 7638 31. ὙΠ6 πϑᾶρὲ Οσου 5 
ἀραΐη ἴῃ 15. 203 Β, Δη4 [Ο]ΕΥΔὈ]Υ οἰξεη ἴῃ 
Αὐβίοιϊα. 

21 ἢ καὶ κτὰ. ὅταν εχίεηα5 1(5. ἴῃ- 
βυδπος ἰο καταφρονῶνται ἀηα ἴδῃ. Οη 
θεώμενοι κτλ. ϑ΄οΠ ποίου γε δυ5. ““Ροϑί 
νεῖρθα ἀλλήλους θεώμενοι ΘΧΒΡΕοίΑΠ δία 
μηδαμῇ ὡς πρότερον περὶ ἀλλήλων διανο- 
ὥνται, νΕ] [416 αιἰ4, φαοα δα πίτοβαϊιθ 58 
ἰαν σα ΠῚ σΟΠΒΡ᾽ οἰ πα ΡΟΥΓΠπογθῖ ; ΟΕΪῚ5 
Ἰοοο ϑἰαίί πη ἀἰνίϑίοηθ [αοΐὰ απ] ἰατὴ 46 
Ρδιροτῖρι5. ἀϊνίτα5, 46. αἰ ν!ΕΠηι15. Ρα  ΡῸΓῈ5 
ϑϑηςίαηΐ, ἰηἰοσίασ. (αϊπμ5. ΠῚ ᾿πΠοΟη56- 
ααεηίίαθ, 564 Ὀγαν]]οαιθηςδο 55 βοαπά δα 
οαυθα βργα Ῥοϑβί θεώμενοι σΟΙΠΠΊΔ ---ϑι15- 
τα}1. ὙΤΠς εῆδοϊ ἰ5 ἀπαϊοροιβ ἴο [Παΐ 
Ρτοάπορα ὈΥ 50-οα]}6α ραγτ{1ν 8 ἀρ Ροϑβιεῖοι 
(τιν 4314 21.), οὗ ψνῃϊο]} Ἰ4Ἰομ ἃ βουηθνν μαὶ 
ΘΙ 1]ΑΥ Θχίθηϑίοη οσοα 5 ἴῃ Νὶ 405 Ο, ΠΕΙΟ 

566. ποίβ. ἘΙΟΠατβ βιιβρεοῖβ σου ΡΈοη., 
Ῥτοροβίηρ ἰο γϑαά βἰπεὺ (1) θεωμένων ἀπα 
ΡΘΙΠαΡ5 αἷβδο ἢ κἄν οὐ ἢ καὶ -ἐάν -- ἴη- 
οἰθδά οἵ ἢ καί, οΥὦ (2) 5] ΠἸΡΙΥ ἴο ἰπβθτί καί 
Ῥείογαα μηδαμῇ. Πα βεοοπά Ῥυόροβαὶ 15 
πϑαΐ δηα βομῃοϊδυ]ν ; θαΐ καί νγὰβ ἀΠ]Π|Κ 6] Ὺ 
ἰο ἀϊδαρρβαΐ, δηα ῬῬ]αΐοβ τὰρί αΠγ οὗ 
{πουρηΐ δηα βίγ]6 τε θυβ Πῖτη Ῥαγ σα] ΑΥῪ 
114 Ὁ]6 ἴο στδηγηηδίϊοαὶ ἀηα ΟἴΠΟΥ ἱγγεριι- 
Ἰαυττ165 ἴῃ δ ΤΟΥ 5ρ τε δηα ἀγατηδίϊα 
Ῥᾶββαραβ: οἵ. ΥἹ 488 6, ἢ, ΨΙΙ 531 Α, δηά 
ἰηἴτα 558 Α. 866 αἶβο οἢ 549 ἢ ἅρονβ. 

556 Ὁ 22 ταύτῃ [15 εΕἸὩΡΠαίΐο, ἱπη- 
ῬΙγίηρσ {Παΐ 1Ὁ 15. οἰ μευ ννῖβα θη ἀἄδηρθι 
ἄο65 ποῖ (ῃγϑδίθῃ. 

24 πολλὰς κτλ.: “ΜΙ «παπαῖ 165. οὗ 
ΑἸΙδη ἰαξ αροιί Πἰπγ᾿᾽ (υζεῖ γγἐγιαίες Δ είδελ 
α7ι σἵεὰ λαδεγια, ΘΟΒ πο 60), “ οαπηθογεα 
Ὑ] ἢ τηποῇ ἰαί.᾽ παχεῖς “Ὀ]οαϊοα ̓  ννᾶ5, 
ἴ ἸὩΔΥ Ὀ6 ΓΕΠΊΘΠΕΥΘΩ͂, ἃ ΠἰοΟἸ Παπη 8 
ἴου οἱἱραγοῆῃθ: 5686. αἸ]Ρεσίὶ Ογ. ζααέξαϊέ. 
ΠΡ. 275 1. 2 δῃ!ᾷ Νειὶ]}5 δἀϊπίοη οἵ ΑΥὐ. 
Απέσλίς ΑΡΡ. 1 Ρ. 209. ἀλλοτρίας 15 “ποῖ 
Πΐ5 οὐνη,᾽ 1.6. 0 γ6α] Ῥναχί οὗ μ] πη, ἀμ Πθηοα 
1561655, βιιρουῆμποιβ. Α5. ασάβεσ Ροϊηΐβ 
ουαἱ (.526ε. αὐἶσεγ. ἐπι δογ γι. 1. Ρ. 91), 1 
ἰ5. Ηοηλοιβ γναθμοῖσιν ἀλλοτρίοισι (ὦ. 
ΧΧ 347) ὙΠΟ 15. 1Π6 βοῖτοα οἵ [Πἰ5 δπὰ 
ΟἴποΥ ΚΙΠατϑα τι565 οἵ ἀλλότριος, 6.5. ΤΠτιο. 
Ι 7ο. 6 «ηὰ Ιβοοῦ. Ζαγιθο. 86.9ὁ. ἩΥπαΠπ 
{π|π|κ5 [Π6 πηθαηϊηρ 15 πα ἢ6 Πα5 σσύονῃ 
[αἰ αἱ {Π6 δχρθῆβα οἵ οἴπειβ, {|κ6 {Π86 
ἄτοηθ. Τῇηϊβ Ἔχ! παίοη 15. 1655 ροϊηΐϊθά, 
αηα τῆς. ἄτοπα τεργθεθηΐβ ποί {Π6 τὶοῇ 
οἸϊραγοῃ, ας ἐς πτωχός (555 Ε). ΠΕ 
{Πη6 [δε] ηρ᾽ οὗ [Π15 Ραββαρθ οἵ. ΡΙαΐ, “2οῤλ. 

σ 

") 
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» θ Π το ἢ ΄ , Ὁ ἕπτ αν ὭΠκὶ " ε ἮΝ ὭΣ; ας ἴα Ξ- 
ἄσθματός τε καὶ ἀπορίας μεστόν, ἄρ᾽ οἴει αὐτὸν οὐχ ἡγεῖσ 25 

“- ΄ “ Α . 7 ,, τῇ σφετέρᾳ πλουτεῖν τοὺς τοιούτους, καὶ ἄλλον ἄλλῳ παραγγέλλειν, 
“ 90. , Ψ ΝΜ Γ- , ΒΟ ΟΝ, Χ ᾽ ΄ ΩΣ Ἑ ὅταν ἰδίᾳ ξυγγίγνωνται, ὅτι ἄνδρες ἡμέτεροι" ' εἰσὶ γὰρ οὐδέν; Εὖ 

“-“ ᾽ “-“ “ -“ 

οἶδα μὲν οὖν, ἔφη, ἔγωγε, ὅτι οὕτω ποιοῦσιν. Οὐκοῦν ὥσπερ σῶμα 
- “ ς “ Μ “- ο΄ Ν Χ ΄ 

νοσῶδες μικρᾶς ῥοπῆς ἔξωθεν δεῖται προσλαβέσθαι πρὸς τὸ κάμνειν, 
ϑιῖς κ Ν δι 50 - » ΄ὔ δ) τα - “-» οἷ ὃ.) δὰ ὠδὶς ἐνίοτε δὲ καὶ ἄνευ τῶν ἔξω στασιάζει αὐτὸ αὑτῷ, οὕτω δὴ καὶ ἡ 30 

Ν Ν ’ 7 Ν [οὶ ΄ κατὰ ταὐτὰ ἐκείνῳ διακειμένη πόλις ἀπὸ σμικρᾶς προφάσεως, 
» 5 ΓΔ Ὁ “-“ « ,ὔ 3 2 , ΄ ἔξωθεν ἐπαγομένων ἢ τῶν ἑτέρων ἐξ ὀλιγαρχουμένης πόλεως συμ- 

“- ΄ , - Ν ϑὲι ἢ ε - 

μαχίαν ἢ τῶν ἑτέρων ἐκ δημοκρατουμένης. νοσεῖ τε καὶ αὐτὴ αὑτῇ 
ἣΐ “Ἁ » τ Ν , 

551 μάχεται, ἐνίοτε δὲ καὶ ἄνευ τῶν ἔξω στασιάζει; Καὶ σφόδρα γε. 
Ὁ Ξ ΄ Ἁ 

Δημοκρατία δή, οἶμαι, γίγνεται, ὅταν οἱ πένητες νικήσαντες τοὺς 
Ν 3 Ἕ -“ «ς , Ν᾽ δὲ 2 , - δὲ λ - 5 

μὲν ἀποκτείνωσι τῶν ἑτέρων, τοὺς δὲ ἐκβάλωσι, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐξ 
“-“ ,ὔ 3 -“ ΝΣ ᾿ 3 Ν , 

ἴσου μεταδῶσι πολιτείας τε καὶ ἀρχῶν καὶ ὡς τὸ πολὺ ἀπὸ κλήρων 

32. 
νοήσει Α". 

ἐπαγομένων---συμμαχίαν Π εἰ ἴῃ τηᾶῖσ. ΑΞ: οηι. Α', 323. νοσεῖ ΑΙ: 

ἐσ. εἰ 7ριῤ. 195 Ὁ τοῖς πολυσάρκοις ἐπο- 
λέμει (Ἐπαμεινώνδας) καί τινα τοιοῦτον 
ἀπήλασε τῆς στρατιᾶς. εἰπὼν ὅτι μόλις 
αὐτοῦ σκέπουσι τὴν γαστέρα ἀσπίδες τρεῖς 
ἢ τέσσαρες. 

27 ἄνδρες--οὐδέν. “Νῆε Πᾶνε {Π6 πὶ 
αἱ ΟἿΥἿ ΤΏΘΙΟΥ : [ΟΥ̓ {ΠΟΥ ἾῈ σοοά [Ὁ πο- 
τηϊησ.᾿ ἄνδρες ἡμέτεροι 15 νἱτίτι. }] γ δη 
ἐχπογίδεϊοῃ ἴο σἱβα ἴῃ σαν οὶ : πθῆςε παραγ- 
γέλλειν. ΤῊ οπλϊββϑίοη οὐ (Π6 ατίϊο]α 
Βεϊρῃίθηβ {πΠ6 ἀγαπιαίϊς εἤεοί : οἵ. Χ 617 Ὁ. 
ἡμέτεροι ᾿ᾶ5 ἃ (ςΟἸ]ο΄14] τῖησ (“πε ἀγα 
οὔτ. Α Κιματεά πηϑαῃΐησ, Ὀι χυτποῦΐ 
Δ ΟΟἸ]οατῖαὶ ἰοποῃ, ἀρρθαῖβ ἴῃ Χεη. 
Ογγ. τι 3. 2 (φιοίοα θγ Θοῃποῖάον «α12. 
Ῥ- 65) ἢν μὲν ἡμεῖς νικῶμεν .--- δῆλον ὅτι οἵ 
τε πολέμιοι ἡμέτεροι καὶ τὰ τῶν πολεμίων 
ἀγαθὰ πάντα: οἴ. 4150 ΝΙΙ 5. 73. ΤῊΙ5 
Ἰπίουργείαίίοθ, ὑΏ]Ο ἢ ΘΟΠη ΘΙ ἀοσ ἤΠΑΠν 
ϑιρσρεβίοα, μα5 {πῸ βυῃρροτί οἵ Α, Π δπὰ 
Οἴπευ μΜ85. Βαϊζοι᾽β ἄνδρες ἡμέτεροι εἰσὶ 
παρ᾽ οὐδέν Πὰ5 [οὐἱπα σοηΒΙθγα]6 [ἀν ΟΌΣ, 
Δηα σίνεβ ἃ [αἰ 5βθῆβθ, θὰ παρ᾽ οὐδέν (ον 
ὙγΒΙΟἢ 566 600 οὐ ὅορῇ. “4:2. 466) ἃρΡ- 
Ῥθαῖβ ἴο π8. ὈΠΡΙΘασαητ]Υ νϑαὶς. ἄνδρες 
ἡμέτεροι εἰσὶν οὐδέν () ἀπ ΟΙΠΕΙ5) 15 ἴη- 
{ὙΠ 51 Οα ΠΥ Ὀείίευ (οἴ. 562 Π), ἀηὰ πιὰῦ 6 
τῖσῃῖ, θὰ (Πς ᾿πἰγιβίοη οἵ γάρ ἴῃ {Π6 Ὀεδί 
Μ85 ΤΓΕΠΊΔΙ 5 ἃ αἰ Που]γ, απὰ παραγγέλλειν 
(45 ἴῃ Βαϊτοτ 5 γοδαϊπο) 15 5ΒΠΟΥΠ ῬΟΥΠ Δ ρ5 
οὗ 15 (1]}] ίοσοθ. Τί 15 οὴ {6 νυῇοϊα βαϑίθυ, 
1 {Πϊπῖς, ἴο ἀπάἀειβίαηα ἡμέτεροι ἃ5 1 ἀο 
{πη ἴο δχρ δίῃ {ΠῸ6 ᾿πβουίοη οἵ γάρ ἴῃ 
Οὐγ ἔννο οἱ ἀδϑί απ θεβί Μ58. 

δ56 Ἑ 428 οὐκοῦν ὥσπερ κτὰ. (Οἱ. 

Θορῆῃ. Ο. 7. οὔτι σμικρὰ παλαιὰ σώματ᾽ 
εὐνάζει ῥοπή. ὙἼΠῸ6 Ῥ]αΐοηϊς. 51η}}186 15 
Ἰτηϊαίεα ΌΥ Ατὐῇϑί. 2ο1. ΖΦ 6. 135οὉ 35 ἢ. 
Δ ΠΊΑΥ͂ αἶΞσο, 45 5.4] Ὀαῖπὶ {ΠῚη}κ5, μαναὰ 
θεβη ἴῃ ΤῈ π]οβί θη 65᾽ μηϊηα ἤθη ἢ ννγοΐα 
ΟἿΈ ΤΕ 21: 

32 ἔξωθεν ἐπαγομένων κτᾺ. Α ΓΔΥΛ]]ΠἸΔΥ 
[εαΐαγε ἴῃ (Πῃ6 Πικίοτν οἵ Ουσϑεὶς σϑνοὶα- 
(ἰοη5 : οἵ. ὙΥΒΙΌΙΕΥ ΟΣ Οἷδρ. Ὁ. 55 δπά 
(ον. βχαπηρ]65) ΟἹ θεσὲ 7. «ϑἰααέδα ξ. ΤΙ 
2ας:Ἴ7:. 

557. 4. καὶ ὡς τὸ πολὺ κτλ.: “ἀπά 
[Π6 τηασιβίγαοιθϑ ἴῃ (η6 οἰἵν αὐ ἔοσ {Π6 
τηοϑὲ ρᾶτὶ σίνβη Ὀγ ἰοΐ.᾽ ὍΤΠοβα ψνοχάϑ, 
ὙΠΟ ἀερεηά, οἵ οοσῖβο, οἡ ὅταν, ἜΧρΡΙ αἰ 
ἐξ ἴσου---ἀρχῶν, αῃ!α 5Ππου]α Ὀς ἴακεη ἴῃ 
ΟΪοβα σοπηπεχίοῃ 1 {ῃαΐ οἰαιιβθ, ἂς. δὶ 
Ἰοησ ἀϑὸ Ροϊηϊβξὰ ουζ. Τῆς αἰϊϊεγεπος ἴῃ 
ἴδηβϑ8 (μεταδῶσι Ὀπΐ γίγνωνται), ΠῸ [655 
{Πὰπ [Π6 τηθαηϊησ, οΟἸθαυίγ ᾿παϊοαΐθϑ {Πα 
{πΠ6 ὸ οαιιθβεβ ἀο ποΐ δχρίθβθ ἴννο 
βαραγαΐβ αηα ἀἰϊβέϊηος δοίβ' [{ ἰ5 ὈῪ 
πθαη5 οὗ (Πς ἰοΐ {μαΐὶ ἰσότης 15 βϑθοιτγοα; 
απ ἤδῆσα ἀπ οογαοΥ 15 ποῖ βία Ὁ} 15}164 
ἃ} 1}} οἴποθθ ἀῦθ ἀϑϑὶρῃηθα {Πευθθυ : οἵ. 
Ηαΐ. Π1 8ὃο πάλῳ μὲν ἀρχὰς ἄρχει ἀπά 
Αὐῖβί. ἰλεί. τ 8. 1265} 32) δημοκρατία μὲν 
πολιτεία ἐν ἣ κλήρῳ διανέμονται τὰς 
ἀρχάς, ννἱῖ ΜΝ ΒΊΟΥ Οὐ Οὐέρ. Ρ. 35 απά 
Οτϑθηϊάρα Οζ Οομοί. Τί. ΡΡ. 139 ἢ. ΤῊς 
οἰαιβο τνὰβ, βίγα σον ποιρ ἢ, σοπα θη 
Ὀν Ηδγπιαηη. Ε]αΐο ννὰβ ποῖ ᾿ἰκϑὶν ο 
ΟἸἶς 4}} τηθηϊίοη οἵ 16 τποβί σμαγαοίους- 
Ἰδῖ]ς απ Προθσβασν (αοίοῦ ἴῃ [ἢ Θβία ὈΠ15}- 
πιθηΐ οἵ ἃ ἀδβπηοοίδου, Ὄβρθοία! ν 85 ἢδ 
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5 αἱ ἀρχαὶ ἐν αὐτῇ γίγνωνται. "ἔστι γάρ, ἔφη, αὕτη ἡ κατάστασις 
3 Ν ὃ 3. Ὁ ΄ ΣΙΝ, ᾽ν ὃ δὴ , 

δημοκρατίας, ἐάν τε καὶ δι᾿ ὅπλων γένηται ἐάν τε καὶ διὰ φόβον 
ὑπεξελθόντων τῶν ἑτέρων. 

ΧΙ. Τίνα δὴ οὗν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὗτοι τρόπον οἰκοῦσι; καὶ ποία 
ς Ψ Ι “' ΄ Η δὴλ Ν “ ς “ Ἄν εν Β 

τίς ἡ τοιαύτη ᾿ αὖ πολιτεια; δῆλον γὰρ τι ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ 

ιο δημοκρατικός τις ἀναφανήσεται. Δῆλον, ἔφη. Οὐκοῦν πρῶτον 
μὲν δὴ ἐλεύθεροι, καὶ ἐλευθερίας ἡ πόλις μεστὴ καὶ παρρησίας 

6. φόβον ΑΞΞΦΖ: φόβων ΑἸΠ. 

Ἰηγοάποοβ {Π6 5416 ἰδαίαγα ἴῃ ἀθβουϊ ησ 
τῃ6 ἀειηοογαίίοαὶ τᾶ (561 ΒΒ ὥσπερ λα- 
χούσῃ). Τ. απα (., ἢ ΘοΠποΙου ἀπά 
οἴοῖβ, τεδα γέγνονται, ἴοΥ γῇ] ἢ {ΠΕ6ΓΘ 15 
νΕΥΥ Π|||6 Μ8 ϑιρροτσί, χειηαυεησ {παῖ 
“6. βιθ] αηοϊνα 15 ᾿ποχαοί, Ῥϑοδῖιθα ΔΗΥ͂ 
ψγογ5 ἀβρεπάδηΐ οὴ ὅταν 5ῃομ] 4 ἀἜβουῖθα 
ἃ ΟΠαγδοίοσιβίς οἵ ἴῃ οὐἹρὶη οἵ ἀειηο- 
ΟΥΔΟΥ, ποΐ ΤΊΕΓΕΙΥ ἃ ομαγδοίεσχίϑίῖϊς οὗ 
ἀεπηοούδογ. ὍΠα ἰδοίΐ 15 ἐπαΐ Πς νου 5 
ἄο δχρίαϊη {μα οὐἱρίη οὗ ἀβῃηοοίδου ὈΥ͂ 
Ἔχρ]δἰηϊηρ ἐξ ἴσου μεταδῶσι κτὰλ., ψΠΕΙα 
[Π6 δουῖβί 15 ΤΡΏΓΥ πε οὗ {πε δοὲ Ὀγ 
ΜΓ ΉΙΟἢ δι ΟΟΥΔΟΥ͂ 15 βία 5Π66 ; νυν Ποσθαβ 
1 γα τοδα γίγνονται ἴΠ6 οἰαιιδε τηδί θα 
τα]ςα πη ὈΥ 1[56]{| ἀπα {Πθη ᾿ξ σα ΟἿΪῪ εχ- 
ΡΥΘ85 ἃ οπαγϊδοίογιϑίῖς οἵ ἀδιηοοδου ἰοὺ 
{Παἰ σοπβιϊ [10 ῃ 15 ἴπ ἴουοβ, 50 {παΐ 15 
ΡΙΟΡΕΥ Ρῥἷδοα νγοι]ά θα ἴῃ {ΠῸ ποχί σπαρίου. 
1 5ῃου]4 θὲ οὔβεγνβὰ {παΐ ἴῃ πὸ δηοϊεηΐ 
ἀεδιηοούδου {παΐ νγα πον οὗ νγὰβ (πε ἰοΐ 
ΘΠΊΡΙοΟγΘα 1η εἰεοίηρ ἴο αἷΖ τηδριβίγδοιαβ : 
566 ΟἸΠΡεσί 1.6. 11 Ρ. 318. ΕῸΓ [Π15 γβᾶβοῃ 
ΡΙαΐο νυγϊίεβ ὡς τὸ πολύ. 

5957 Α- 5658. 71 24ετίαγ ελαγαείό7- 
ζδέϊεΣ οΥ Δ εγοεζαςν αγὲ “ῤεγέγ αγιαῖ ἠτογεε. 
71 τς οὐ αἱ ρουεγγεγεογιίς {26 “ιοσέ ηεαγιγοϊα 
αγιαἱ ηιαγ1γ-εοοιγεαῖ, γεδε)εὐ 2710 α δαξααν 
97 εογιοέϊέμέϊογις ταΐλ67, ἔλαε ἃ σέγερί 2οΖἼέν. 
“2 ἃ αεηιοεγαίῖς εἱέν ἐλε 1ηταϊζοϊαφαζ τς 77:6 
ἔο ααορῤέ ἀὲξ οτὺγε 2οἷῆςγ για ῤεγιαργεέζν οὐ 
2λε ϑίαίε. “ή426 ἐγοτεόϊε ἐς ἐαξε72 ἐο ἐχεκιείς 
7μαϊεζαί δεγιέογισεσ. 7.16 2εοῤίε αγὲ 77:- 
εαἰμείσεγιξ ο φαμεαίϊογιαζ αἰεγεςίς 2722. Ζ}617 
ἠεαεεγς για γεχιῖγε γιοίλ7ιρ᾽, δεγογαῖ α 270- 
7)αϑϑίογι οὔ ἠογαίέν ο 114 ηια5565. 7 γεν 
ὦ εἰσ. ίγε φογιοίείο7ι, γε ο7 απατελν 
αγιαΐ «οἱοτ4γ,, αἰ γ1ὀτεἐϊγηρ᾽ ἃ 5έσιε5 ο7 ἐψιαζ]γ 
ο ἐχιιαὶ αγιεὶ τεγιεχεαὶ αἴἤζε ! 

557 Α 8 τίνα δὴ οὖν κτλ. ΤΠε 
ῬϑγυοΠο]ορίοαὶ ρυποῖρ]Ὲ οἱ 1)επιοοῖδοῦ, ἃ5 
γ}6}} ἂἃ5 οἱ ΟἹ ραγοῃγυ, 15 τὸ ἐπιθυμητικόν. 
Βεΐ ννῃεγθαβ ἴῃ ΟἸ] σάγοῃν δνευυτῃϊησ ννὰ5 
5] οἰεα ἴο {πΠ6 ἀοτϊηϊηϊοη οὗ ὡμθ Ρδῖ- 
ἰἴἰσαϊαν ἄδϑῖσα, νὶΖ. {π6 ἄδϑῖσα οὗ νγνεδὶίῃ 
(559 Ο 71:.), Τλεπηοούδου, οἡ ἴΠ6 οΟἰμοΥ 

ΠΔη4, 15 1Π6 ρο] 64] δπ θοα !τηεηΐ οὗ δῸ- 
5Β0]αῖ6. [γϑϑάομη δηα δαπδ] 1 δπηοην 8}] 
ἀἰββίγεβ, ΠΠΠΘΟΘΘΒΑΤΥ 85 Ὑ}6Ὲ]] 85 ΠΘΟΘΒΒΩΓΥ : 
566 Οἡ 5σ5ὅ80 ἢ, Ὁπε τηδίθυα]ϑ [ου Ρ]αίοῖβ 
ῬΙοΐατα οἵ ἀεδιποογαόυ ἀγα οὐ σοῦγβα [ας ῃ 
ἴτοπὰ ΑἸΠΘη5 τηοτα {πη ΔΗΥ͂ Οἴ ΠΟΙ 5'ηρ]α 
οἰΐγ. {15 8 Ἔχ γδου ἸΑΎ}]Υ νἱν] 5]κθίο ἢ ; 
ἃ Πα Ιπἤεοα Ρ]αίοβ γνῃο]α δροοοιιηΐ οἵ 
ἀμ ΟοΥΔΟΥ ἃηα (Π6 ἀαπιοογαίϊοαὶ τηΔῃ 
(557 4--565 ΟἹ, ἴῃ 5ρ1{6 οὗ τηδηϊεβί οχαρ- 
ΘΘΓΘΙΙΟΠ5, ὈΓησ5 Αἰ Π6Π5 ΠΘΑΤΘΥ [Ο τι5 [ΠΔ ἢ 
Δἰτηοϑδί ΠΥ ᾿ποπυτηθηΐ οὗ ἀποϊεηΐ Πἰΐοτα- 
ἴαγτε, ΑἸἸβίορμαπεβ αἰοηθ ἐχοερίεα. γε 
Δ 8566 {παΐ ΡῬ]αΐο ννὰβ {Ὁ]]ν αἰϊνε ἰο {6 
ΟΠ ο [1] ναγὶθίυ ἀπ σο]ουγ οὗ ΑἰΠδηΐδη 
18; Ῥαΐ ὄνεη οἡ (Πϊ5 σγτοιηα δ πΊοοσδου 
ΑἸ ποῖ ἈΡρβαῦ ἴο Πίτη νγουίῃυ οἵ ργαΐβθ. 
Μυμ ρον ἀπ ναυὶθίν ἀγα [Π6 οβδβργίηρ 
οὗ {παΐ [αἴ] ἀνομοιότης νν]Ο ἢ νγου 5 γα 
ΑἸΠΚα ἴῃ {Π6 οἰ δη4 {6 508] (547. Α 722.). 
Ιῃ ΟἰΠΕΥ τεβρεοίβ, ΡΙαίο γερτεβδεηΐβ. 46- 
ΤΩΟΟΓΔΟΥ͂ 85 ἃ ἰαπα οἵ Ἡδάοηίβιη, ρεορ θά 
ῬΥ Απδίοῦγ 8Π4 ΑΥ αυνναγάπεββ, δηα ἀδτὶς- 
εηθα ΡΥ {π6 5ϑμῃαάον οἵ {πεῈ6ὶ Τ ὙΥΑΠΩΥ ἴο 
ὙΠΟ Π 1ἰ παιδί αἱ Ἰαδὲ βασοαηρ. ΝΘΑΙΥ͂ 
411 {π6 στϑαίεβί νυυϊίεσβ οἵ ασεεὶς δ 4 
ψγεγῈ Οἱ {πΠ6 ψγο]α πηΐανοιγαῦ]α ἴο 46- 
ΤΠΟΟΙΔΟΥ͂, Θχοθρί οἵ σουγβα {πε Οτδίοιϑ : 
Δη4 ]δαϑβί οὗ 811] ἴῃ Ῥ]αΐο σου] ἀεμποούδοῦ 
Ἔχρθοῖ ἃ ομδιηρίοη. ΕῸΓ, (Π6 ΟἾΠΟΥ 5468 
οὗ {Π6 ρῥϊοίαγο, γγα 5ῃου]α οἵ σουγϑε ἰαϊκα 
ἘΘΤΙΟΙΘΘῚ ΘΡΘΘΟΙ τὰ ΠΟ: ΠΠ 55 ἢ: 586 
ΝΕ11}5 ληῖρλίς οΥ “ΤΙ γ1είοῤλαιες ΡΡ. νἱῖ Ε΄, 

557 Β ο δῆλον γὰρ κτλ. [{ ἰ5 [Πε 
ἀνήρ γταῖμον {Π8π {Π6 πολιτεία νγ]ο ἢ 15 {Π6 
ὉΠΕΠτηαΐα οὈ]εοὶ οἵ οὐγ 5θασοῃ ; Ῥαΐ 45 16 
ἀνήρ ἷπ ἃ ἀεπιοοίδου ὙὙ}1 06 δημοκρα- 
τικός τις, ννῈ σδηποί πηἀεγβίδηα Π1πὶ πη11] 
να ππαογβίαηα δημοκρατία. Ἡδπηος {Π6 
απεβίϊοη ποία τις---πολιτεία. (, 545 Β, σ. 

11 ἐλευθερίας. ἐλευθερία νγὰ5 {πε 
Γιππδιηθηῖαὶ ὑπόθεσις οἵ ἀποῖεπὶ ἀἄδπιο- 
ΟΥΔΟΥ : ὑπόθεσις μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς 
πολιτείας ἐλευθερία, 58 γ5 Ατὐ]δίοι!α 2001. ἅ 2. 
13178 4ο. Ο. 562 Β. [1{ ἸΏνοΙνεβ, δοοοτά- 
ἴῃς ἴο Αταὶ βίοι! ].ς6., ὑννο 146 45, νἱΖ. (1) τὸ ἐν 
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΄, ἤ 5 ᾿ 5 ᾽ τ. “- Ὡ , Μ 7 ᾿. 

γίγνεται, καὶ ἐξουσία ἐν αὐτῇ ποιεῖν ὅ τί τις βούλεται; Λέγεταί 
ν» [Ὶ τὰ 

γε δή, ἔφη. “Ὅπου δέ γε ἐξουσία, δῆλον ὅτι ἰδίαν ἕκαστος ἂν 
- “- ᾽,ὔ [οὶ “ 

κατασκευὴν τοῦ αὑτοῦ βίου κατασκευάζοιτο ἐν αὐτῇ, ἥτις ἕκαστον 
5 ΄ “ ὃ Ν Νὰ » Ἂν ᾿] ,ὔ Ι ἴω “ 

ἀρέσκοι. Δῆλον. [Παντοδαποὶ δὴ ἄν, οἶμαι, ἐν ταύτῃ ' τῇ πολιτείᾳ 
΄ ἌΝ ,, Μ , 53 5 

μάλιστ᾽ ἐγγίγνοιντο ἄνθρωποι. Κινδυνεύει, ἦν ὃ 
ΕῚ ΄’ὔ , “ “ “ “- [τὲ ι Ψ. 7 

ἐγώ, καλλίστη αὕτη τῶν πολιτειῶν εἰναι" ὥσπερ ἱμάτιον ποικίλον 

Πῶς γὰρ οὔ; 

- ΒΩ ΄ [ ᾿Ν « - " 
πᾶσιν ἄνθεσι πεποικιλμένον, οὕτω καὶ αὕτη πᾶσιν ἤθεσιν πεποι- 

΄ ] Ἂ ς ἌΝ ΧΡ ΄ Θ' 2 5 Λ Ν 
κιλμένη καλλίστη ἂν φαίνοιτο. καὶ ἴσως μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ 

ταύτην, ὥσπερ οἱ παῖδές τε καὶ αἱ γυναῖκες τὰ ποικίλα θεώ- 

Καὶ μάλ᾽, ἔφη. Καὶ 
» ΜῈ ᾿ἢ 9 Ι δ᾽ ᾿ ΄ 5 ΄ -» Ε 3. κα Νὰ, 
ἐστιν γε, ὦ μακάριε, ἣν ἐγώ, ἐπιτήδειον ζητεῖν ἐν αὐτῇ 

μενοι, καλλίστην ἂν πολλοὶ κρίνειαν. 

’ὔ “- 

πολιτείαν. Τί δή; “Ὅτι πάντα γένη πολιτειῶν ἔχει διὰ τὴν 
Ἵ Ψ ἈΝ ἐν ͵7 “ 7 , ΄ ἃ ἐξουσίαν, καὶ κινδυνεύει τῷ βουλομένῳ πόλιν κατασκευάζειν, ὃ 
»-»“ “-“ ἴω 3 - “ἡ 

νῦν δὴ ἡμεῖς ἐποιοῦμεν, ἀναγκαῖον εἶναι εἰς δημοκρατουμένην 
3 ΄ , ἃ Ἃ ας ὰν ΣΙ ΄ὔ 7, “ Ε Ὡ 

ἐλθόντι πόλιν, ὃς ἂν αὐτὸν ἀρέσκῃ τρόπος, τοῦτον ἐκλέξασθαι, 
“ 2 , 3 2 “ Ν 3 ΄ 
ὥσπερ εἰς παντοπώλιον ἀφικομένῳ πολιτειῶν, καὶ ἐκλεξαμένῳ 

“ , ων Μ 5 - 

οὕτω κατοικίζειν. ϊσως γοῦν, ἔφη, οὐκ ἂν ἀποροῖ ἱ παραδειγμά- 

μέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν, (5) τὸ ζῆν ὡς βού- 
λεταί τις (10. 1317} 11). ΤΒτούρΊοῦς {Π15 
ΠΠαρίθσυ Ῥαΐο 1{Ππϑίγαϊθβ {πΠ6 βϑοοπᾶ οἵ 
{πΠε86 σμαγαοίθβίϊοβ. ΟΥ, ΝΥ ΒΙΌΙεν Οὲ 
ΟΡ. ῬΡ. 33--35: 
παρρησία «ἀης ἐξουσία ἀτε ἀδτηοοτγαίϊοα] 

νγαιομννογάβ ; 566 6.9. Οογρ. 461 Ἑ, Επγ. 
ΠΠῥ. 422, 70» 671 Π[., ἀπά ὙΤμπο. ΝΠ 609 
(τῆς---ἀνεπιτάκτου πᾶσιν ἐς τὴν δίαιταν 
ἐξουσίας) ΜΥΪ 11 37. 2 ἀῃᾷ ἰηΐτα 557 Ὁ, 
563 Ε, Ατῇδί. 2.0]. ὦ 4. 1318} 30 Δ]. 
5657 17 ὥσπερ ἱμάτιον κτλ. ΕῸΥ 

1Π6 ἀϑγῃάείοῃ οἵ. ΝἹῚ 407 Β 2:. ποικί- 
λον ΞξΞ “τη ηγ-ΟΟ]ουγαα ἡ 15 σδησο]]εα Ὀγ 
Ἡογνεσγάθη ἂπᾶ . 1. Ἡδιίμδη. Τῇ 
ὙνΟΥ͂ 15 ἴῃ δνεαυ Μ5 δη6 {Ποτοιρη]ν Παῖ- 
ΤΩΟΠΪ565 νγ ἢ Ρ]αΐο᾽ 5 ομαγδοίουιβίϊο Πα] 655 
οὗ βίγ]ε : “Κα ἃ τηδηυ-οο]ουγθα σαγπιθηΐ, 
αἰνευϑίῆεα νν ἢ Ὄνου ϑῃδᾶς οἵ ςοϊουτ. 
Τὴ 10561{1| 15 [6 δητ ἢ ε515 οἵ ἁπλοῦς, ἀπά 
5υ τη Ὁ] σα] οἵ Ἰκα]εἰἀοβοορίὶς αἀἰνθυϑιυ ἀπά 
σΠδηρο ] 655, 158 ἂἃ5. ἴῃ τροθηΐ Ὑὑθαῖβ 
νγῈ Πᾶνα Πϑαγά (ῃ6 ὄδχργεβϑίοη " [βρη 5 
οοαΐ οὗὨ ΤΏΔΩΥ ΟΟ]οι5᾿ ΔΡρ]Ἰοα ἴο ἃ νεῖ- 
58 {16 δηὰ αἸβε προσ ῃη θα οἰαίθθιηαη. 866 
Αἶδθοὸ Οἡ δ61᾽1 Ε. ἄνθεσι 5. πιο “ἢοννεῖς᾽ 
(45. ϑθεὴβ ἴο Ὀ6 σϑηθια!ν σι ρροβθά), θαΐ 
᾿ἀγε5,᾽ “ΟοἸοιτο᾽ (ΙΝ 429 Ὁ 721.) : ΠΟΙ 
ῃδρα πεποικιλμένη ὍὈ6 ππαριρίοοα οὗ δη- 
ῬγοϊάΘΥΥ : [ου ποικίλλειν πθΔΠ5 ΠῸ ΠΟΤῈ 
[πὰ “ἴο ἀϊνευβιγ νυ ἢ οο]ουγϑ᾽ πα ἱπ- 

Ρ]165 ποίῃϊηρ ννμαΐενθι 85 ἴο {πὸ ρύόοεβϑ: 
οἵ. 1 378 σ. Οπ {πὲ νευῦθδὶ ρΙδὺ ἱπ 
ἄνθεσι---ἤθεσι 566 111 4ο6 Β 2. ΚῸτΐ ἦν δ᾽ 
ἐγώ τερεδίεα οἵ. Ν1 522 Α 722. 

557 Ὁ 23 πάντα γένη κτλ. (ἢ 
Δατυς ὅϑι Ὁ πολιτείας σχῆμα---ἐν ᾧ δὴ 
πάντα εἴδη καὶ παθήματα πολιτειῶν καὶ 
ἅμα πόλεων ξυμπίπτει γίγνεσθαι. Οἡ 
ἐξουσίαν 566 557 Β 71. 

26 τοῦτον ἐκλέξασθαι κτὰ. Ῥετίο]ο5 
(Το. 1 37. 1ὴ τεραγάβα τῃ6 Αἰπεηΐδη 
σοπϑβιϊ 0 8ἃ5 ἃ παράδειγμα : ΡΪαΐο 
Βα ΠΠΟΓΟΙΙΒΙΥ ἀδβουθο5. ἴ ἃ5. ἃ ΤΊΟΙ]ΟΥ 
ἀροτορσαίς οἵ παραδείγματα. Τ)ΟΠΊΟΟΙΔΟΥ͂ 
15. πόλεις παμπολλαί, ἀλλ᾽ οὐ πόλις, ἴῃ 6 
αΠΠᾺγαπὲ να θα οἵ Ἰηαϊνίάτια]5 Ἰἰνὶπρ ἴῃ 
ἴξ γαργεβεηίηρ 50 ΤΥ αἰ δσθηΐς σοηβί!- 
{π{]᾿0η5. ΤΠ νίϑνν οὗ 561 Ο νγεὲ πηδᾶν δνβῇ 
80 (αΥιΠθῦ, δηα 58. {παΐ δνϑῖν ἄειπο- 
ογδίϊοαὶ πα] να] 15. ΠΙΠΊ5 6] ἃ Κα] οῖαο- 
ΒΟΟΡὶς ϑιισοθϑϑίοη οἵ ρο] 165--- χαμαιλέων 
τις καὶ σαθρῶς ἱδρυμένος (α». Ατὶδί. 224. 
Δῆσ. 1 τι. τιοοῦ 6). Ηδηςθ, 45 Ρ]αΐο 
νοι ΠοΙ]ά, (6 νναγνναγάποος απὰ ἰη- 
βία ὈΠΠῈ οὐ ἀθηηοογαίῖο ρο] ον, σοπϑία Ε]Υ 
ΤΟΥ οΥβίηρ ἴΟ-ΠΊΟΥΤΟΥ αὶ ᾿ξ ἀθοῖθοβ ἰο- 
(ΑΥ. 8ὲῈ ΤΏΙ. Ὁ 24; ΤΙ 68; ΠῚ 26 Β΄, 
Ιν 28 δπῃὰ Ν1ΠΠἼ11. Τεπιοοίδου ἴῃ [αεϊΐ, 
[Ὸπὶ Ρ]αΐο᾽ 5 ροϊπί οἵ νίανν, 1ῖ5 1Π6 ρο] ἰςαὶ 
Θχργθδδίοη οἱ τποποοῃτοόποι Ηφθαοιίβτη : 
οἵ. 558 Α δηὰ βύι Ο 7272, 

20 
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Ν᾽ ΧΝ ΄ ΓᾺ ἘΕ γς 5 .- ΝΜ ᾽ ἐπ: [ρ. των. Τὸ δὲ μηδεμίαν ἀνάγκην, εἶπον, εἶναι ἄρχειν ἐν ταὐτῃ τῇ 
Τὰ δ᾽ Ε 3 . Ν Ψ ὃ Ν ΓᾺ Υ θ Ἂν, Ἁ ΄ 

30 πόλει, μηὸ ἂν ἧς ἱκανὸς ἄρχειν, μηὸδε αὖ ἄρχέσσαι, ἐαν μὴ βούλῃ, 
Ν - ων ον 2 7 ΕΝ “ Ες 5 , 

μηδὲ πολεμεῖν πολεμούντων, μηδὲ εἰρήνην ἄγειν τῶν ἄλλων ὠγον- 
- 3 7 , 

των, ἐὰν μὴ ἐπιθυμῇς εἰρήνης, μηδὲ αὖ, ἐάν τις ἄρχειν νόμος σε 
,ὔ Ὁ ΨΖ Ν ὩΝ Ν » Ν ΄ὔ 3ι.νΝ 

διακωλύῃ ἢ δικάζειν, μηδὲν ἧττον καὶ ἄρχειν καὶ δικάξειν, ἐὰν 
- 5 Ὁ Ν αὐτῷ σοι ἐπίῃ, [ ἀρ᾽ οὐ θεσπεσία καὶ ἡδεῖα ἡ τοιαύτη διαγωγὴ ἐν 

Γαὶ 4 Μ " Υ, » ἦ ΠΝ ὃ , Ξ ς 4 3, τῷ παραυτίκα; ἴσως, ἔφη, ἔν γε τούτῳ. Τί δέ; ἡ πραότης ἐνίων 
»Ὁ» , ᾽ , Ἃ Ε 3 2 ΩΝ ! 

τῶν δικασθέντων οὐ κομψή; ἢ οὔπω εἶδες ἐν τοιαύτῃ πολιτείᾳ, 
2 “ Ψ ΄ ΕΥ̓ - 0νΝ Φ Σ Ὁ 

ἀνθρώπων καταψηφισθέντων θανάτου ἢ φυγῆς, οὐδὲν ἧττον αὐτῶν 

898 

232. ἐπιθυμῇς Ζ: ἐπιθυμῇ ΔΙΠΞΙ: ἐπιθυμεῖ ΚΞ "2 33. ἄρχειν καὶ δικάζειν Εἰ Φ: 
ἀρχῆς καὶ δικάζῃς ΑἸΠ3: ἄρχῃς καὶ δικάζῃς ΑΞ: ἀρχὴς (τ) καὶ δικάζεις Π'. 
ΤῊ ποι πη 11: αὐτῇ ἊΝ. 

557 Ὲ 20 ἀνάγκην. ἼΠε ΑἰΠΕπϊδἢ5 
ΘΊ᾽ουοα ἴῃ {πεῖν ἀνειμένη δίαιτα. 566 
ΎΠιο. 11 30. 1 Δη4 Πατὺς 642 Ο μόνοι γὰρ 
ἄνευ ἀνάγκης, αὐτοφυῶς, θείᾳ μοίρᾳ, 
ἀληθῶς καὶ οὔ τι πλαστῶς εἰσιν ἀγαθοί. 

32 μηδὲ αὖ--δικαΐειν : “ποῖ ἀραΐη, 1{ 
Δ ἰανν ΡῬίδενεηΐβ γοῖ ἴγοπὶ Ὀεδϊηρ ἃ 
τηδρσ᾽ϑίγαία οὐ ἡπᾶρσε---δοίπδ!!ν ἴο Ὀ6 Ροΐἢ 
τηαρ᾽βίγαϊα ἀπα πᾶσα ἴῃ ρα οἵ {Π6 Ἰανν, 
1 γοιι ἴαϊκο 1 ᾿ηΐο γοῦγ οὐ Ποδά ἴο 8 
50.᾽ ΤῊἼς σγδγητηδίϊοα] σοηδίγιοιοη ννου]α 
παίατα! γ ὈῈ μηδὲ αὖ (ανάγκην εἷναι) --- 
μηδὲν ἧττον καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν κτλ. 
ΤῊΪ5 σου] ΟἾΪΥ Ἰηθᾶ “ΠΟΥ͂ ΠΥ ΠΘΟΟΒΒΙΥ 
ΘΟΠΡΘΙ]Πησ γοι ἴο δοΐ 85 πηδρίβίγαϊβ Οὐ 
Ἰπάρο 1 ἃ ἴανν ἰουθ] 45 γοι,᾽ εἴς. 1.6, “γοῖ 
816 ποῖ δνεῇ ΘΟΙΏΡΕΙ]6α ἴο (Ο]]ονν γουγ 
οὐ ἱπο!]παςοη ΏΘη 1 ρῸΘ5. ἄραΐ,ι5έ 
1η6 Ἰανγ.᾿ Ὑηε βϑῃεπηθηΐ 15 1Π|{6]]1510]6, 
Ραι ἴοο Ἔχίγαναραῃί δ πα 5.116 ἃ Ρίθοα οἵ 
58 {1γ6 Ἔνθ ΤῸΓ 50 ΠΙΡΉΪΥ οο]οιτοα ἃ Ρα5- 
58 ΡῈ δἃ5 (ῃ6 ργεβεηΐῖ. Α5 ἴ( 15, Ρ]αΐο βίαγίβ 
5 1{Π6Ὸ ννου Ἱα υνυῖα “ΠΟΥ ἀρΆ]η---ἰο 777,77} 
τοιὴ Ὀεΐηρ ἃ πηαρίϑίγαία οὐ πᾶσα, θα ὈΥ 
ἃ ἀγαπηδίϊο δηδοο ἢ ΘΧΡΥΘ5565 {Π6 Ἰαβί 
Ῥατὶ οὗ Πἰ5 βεπίθηοα ἴῃ ἃ Ῥοβιίνα [ουτη. 
μηδὲν ἧττον ἀπ {Π6 ΘΠ ΡΠ Α(ϊς καὶ--καί γτηα]τα 
1ξ Θαϑὺ ἴο οαΐοῃ {Π6 πηθαηΐηρ. ὙΠ οοΥ- 
ταρίϊοπ5 ἴῃ Δ Π (566 ε7. 72.) ἀηα 501η6 Οἵ ΠΕΓ 
Μ55 416 ΡΙΌΡΔΌΙΥ ἄτι [0 551} 1] 101. 

558 ΑΚ 1 θεσπεσία καὶ ἡδεῖα ἰ5 4]- 
τηοϑί ἃ πεῃαϊδανβδ: οἵαν 420 Κ 52. 1) 6- 
ΤΠΟΟΥΔΟΥ͂ 15. ΡΟ] Π 104] ΠΘἀΟΠΙδση}: 566. Οἡ 
ξόι 6. ἩΗδιυτηδηηβ θεσπεσία ὡς ἡδεῖα 15 
Ἰῃμ6]οραηΐ δ πα ανθη ατιθϑι πα] τρεῖς: 
ΠΟΙ ἄοες θεσπεσία καὶ θεία (1Δ1]1}ὈαιΠ}) 
τηθυῖ Ργαΐδβο. 

2 τί δέ; ἡ πραότης κτλ. : “Αμά [5 
ποῖ [Π6 ρετίβοϊ ροοὰ (θη ρεὺ οἱ βοῖὴβ ὑγῆο 
μανα Ὀδοη {τε δχαυίβιία ἢ οὐ πανα γοι 
ΠΕΟΥΘΥ 566 ῃ ἴῃ 510 ἃ ϑίαίβ, ἤθη ῬΘΟΡΙα 

μανα Ῥδεῆ σοπάεπηηθϑα ἴο ἤθαίῃ οὐ Ἔχῖϊθ, 
Βον ποὺπ6 {Π6 1655 {πεν γϑηγαΐη Δ ΠηΠ4 τα η 
δΔθοσς ἴῃ ραΌ]1ς, ἀηα [Π6 σα] ρυῖ σαιηΐθυβ 
ΤΟΙ 45 {ποιρὴ ππηποεάθα δημα ἀπβεθη 
1|κῈ ϑοιὴβ βρίγιξ ἴγοηλ δ ποίπου ΜΟΥ] ὃ᾽ 
ὙὝΠΕΥ ὕεαγ {πε ϑίαίε πὸ πηδ]1ο6, δηά 
5Πδνν {Πε]Γ φορά ἰθηροῦ ὈΥ 5ίορρίπρ 
ψνΠΘτε [ΠῸῪ ἀγο--[ογ [Π6 βθηΐθησα γοη8 1 5 
πποχθουίεα. 866 αἷξο Αρρ. 11. 

3 δικασθέντων Πα5 ὕδοὴ {πουρῃς (ο 
Β6 πϑαυίοσ {611 ἄσῦ. α. 2 11. ΝᾺ 
ΡΡ- 171 {ἡ}; θὰξ δἰ πουρὴ {Π6 πβασα οὗ 
[1ηἢ6 ννογτὰ ἰπ ΟΕ ραββᾶρεβ οἵ Ρ]αΐο 
(Ογέδίας το Ο, Ζατυς 867 Ἑ,1η τα Χ 64 Ὁ, 
Ογίΐ. 508, Οὐγρ. 523 Ο δῃᾶ εἰβενν γα) 
ανοῦῦβ [15 νίονν, 1 γι6 145. πὸ βδιβίδοιουν 
56η56, Δη4 πραότης ἴ5 Δῃ αἰ(Ὑ] 16 οὗ Ρε1- 
5005 ΤΑΙ Υ {πη οὗ [Ὠϊηρθ. ὙΠῸ ρετγίεοι 
Ῥαβϑῖνε---ἶς 15 ποῖ {πΠ6 τη] 616---οὔ δικάζω 
5. 5 ΠΉ]]ΑΥῪ τἰ584 οἵ Ρείβοῃηβ ἴπ [,γϑίαβ 
21. 18 αἰσχρὰς δίκας δεδίκασμαι. ὙΤΠα 
αἰτουτηβίδηςοβ οἵ ϑοογαίθβ᾽ οὐ ᾿ΤΠ ΡΥΊΒΟΙ- 
τηθηί αἴζεν. ἢἰβ. σοπάθμηηπαίίοη {Π]πϑίταίθ, 
{Ποιρὴ ΟὨΪΥ ἱπηρετίθοι]γ, ννμαΐ ἰ5. βαϊά 
Ποτθ, ἴοσ {πῃ Αἰπεηϊδηβ ννεσα ποῖ σαγθίμ] 
ἴο Ργθνεηΐ ἢϊπὶ ΠῸΠῚ Θβοαρίηρ: 566 (722. 
2ατεήηε ἀὐνὰ ΠΥ Τηϊγοαπιοίίοη ἴο {παὶ ἀΪδ- 
Ἰοσια Ρρ.- ἰχ ". 

4 ἀνθρώπων κτλ. ΤΠδ σομβίσποί ἢ 
ἰθ ΘΧίγ ΠΟ] ἰγθρι]αγ. ῬεΥπαρ5. [16 
5 Ρ]6ϑὲ δηα Ἰθαβί πηβα 5! οἴ ουυ 5] ]οὴ 
ἰ5 ἴο τβακε καταψηφισθέντων ἃ σεῃϊῖν 
Ὀβο]ῖα ἀηα γοραγὰ μενόντων εἴο. 85 αἵ- 
{ταοῖθα ὃν ἀνθρώπων καταψηφισθέντων (530 
4150 7. δᾶ (.). 8:6 Αρρ. 11. 

θανάτου ἢ φυγῆς κτὰ. ΕῸϊ [Π6 σοι]- 
εἶνε Κύμππεν (07. Ο7. 11 Ρ. 332) οοπὶ- 
Ῥατεβ θανάτου κρίνεσθαι, ὑπάγεσθαι απ {Π6 
Ἰ1|κ6, πὶ νυν ΐο δίκην 15. ΡΥΟΌΑΌΪν πηάοΥ- 
οἰοοά. Ὑῇῆδ σϑηϊῖνα οἵ [Π8 ῬΡβῆδ νυ 566 5 
ποῖ ἴο οσουγ οἰβαυν ποτα ἢ καταψηφί- 



5 58 Β] 
΄ , Λ μενόντων τε καὶ ἀναστρεφομένων ἐν μέσῳ, καὶ ὡς οὔτε φροντίζοντος ς- 

, δὶ τσ Ν “- οὔτε ὁρῶντος οὐδενὸς περινοστεῖ ὥσπερ ἥρως; 
ἔφη. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ Η 

Ἢ δὲ συγγνώμη καὶ οὐδ᾽ 
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Καὶ πολλούς γ᾽, 
δ “- Ἷ “ 

Ι ὁπωστιοῦν σμικρολογία αὐτῆς, 
2 Ν ἷ τ ε ων ϑῷ αν ͵ [2 Ν , 
ἀλλὰ καταφρόνησις ὧν ἡμεῖς ἐλέγομεν σεμνύνοντες, ὅτε τὴν πόλιν 

ΕἾ σις} ᾿ Ἂ 
ὠκίζομεν, ὡς εἰ μή τις ὑπερβεβλημένην φύσιν ἔχοι, οὔποτ᾽ ἂν 

΄ Ψ ᾿ 3 “-“ κ᾿ “ 

γένοιτο ἀνὴρ ἀγαθός, εἰ μὴ παῖς ὧν εὐθὺς παίζοι ἐν καλοῖς καὶ 
2 ,ὔ Ν “- “- ἐπιτηδεύοι τὰ τοιαῦτα πάντα, ὡς μεγαλοπρεπῶς καταπατήσασ᾽ 

ἅπαντα ταῦτα οὐδὲν φροντίζει, ἐξ ὁποίων ἄν τις ἐπιτηδευμάτων 
5 εἴ ἈΝ ἊΝ Ν Ν “- “ ἐπὶ τὰ πολιτικὰ ἰὼν πράττῃ, ἀλλὰ τιμᾷ, ἐὰν φῇ μόνον εὔνους εἶναι 

11. 

ζεσθαι, ἀῇὰ νὰ ϑῃοι]α ρεσῆαρβ τεδά 
θάνατον ἢ φυγήν. ἼΠΕ Ργοποῦῃ αὐτῶν 15 
ΒΑ] ρΙβοπαβίῖο: οἵ. τ᾿ 428 Α 72. 

καὶ ὡς κτλ. ὙΤΠῈ οἰδησε ἔζοιη 
ῬΙαγΑΙ ἴο ϑ' Πρ ]αΥ (οἴ. 1 347. Α 722.) ““ὙΕΠῚ 
ΤΩΔΡῚ5 ᾿Π5ΙΡΉ ΘΠ Εἴ Πα Ὶ 6 ΠῚ ον Ἰ θη ἸΟΎ τα 
τεᾶαῖ᾽ (ϑομπει θυ). ὙΠ βαπηθ εἴεοϊ 15 
Ῥγοάμποβα ὈΥ πιακίησ (Π6 οἴαιιβε ἴπη46- 
Ῥεπάθηϊ---αὶ σΟΙΠΙηΟἢ ἰγαη 5: [100, [ῸΥ ἐχ- 
ΔΙΏΡ]65 οὐ ψῃοῆ 5ε6 ἘΡΘΙΠαγάϊ ἅπας. 
“1. «266. 11 ῬΡ. 41--.3- 

6 περινοστεῖ κτλ. : 1.6, ἀπὸ τόπου εἰς 
τόπον μεταβαίνει κτλ. (Ξ3.Π0]. οὐ ΑΥ. Φίεΐ. 
121. Τὴηθ ψοιὰᾷ ἢδ85 ἃ οοηϊειηρίποιβ 
Τ]ηρ---α ΤΟ] ]Πη δίοπα σαί ῃεθιβ ΠῸ πηοϑ5-- 
Δη6 βυρραβίβ ἃ ναργδηΐ οὐ Ἰθαίεσ. ([. Αὐ. 
1.6. 4ηα 10. 404 ἢν γὰρ ὁ Πλοῦτος νυνὶ 
βλέψῃ καὶ μὴ τυφλὸς ὧν περινοστῇ, 
ννἹ ἢ Το 7272. 24. ἄνω καὶ κάτω πλανῶ- 
μαιπερινοστῶν. ΠΕ σοΠΊΡΑΙ ΒΟ ὥσπερ 
ἥρως 15 ϑιρσροδίεα, ὈΥ ὁρῶντος οὐδενός. 
ὙἼὝΠΕΥ Ἔχοῖϊΐθ ΠῸ τηοΥ6 ποίϊοα δηα γοπηδυς 
[Πα ἀῃ ΙΠν]510]6 ἥρως ΟΥ̓ ΟἰΓΟΙ ΤΠ 6 πη 
ΒΡΙΓΙ οἵ ομ8 ννῆο Πδβ5 Ἰοϊηβ {ῃ6 ΠαΡΡΥ 
ΟΥ̓ ἈΠΠΔΡΡΥ ἀεαά: 5ε86 Ἀοιάθ Ζεγελεξ α 
ῬΡ. 146 ἢ. Δηα ἐβρεοία!!ν Ρ. 182. 7272., ΟΥ̓ 
ἘΟΘΟΠΟΥ 2έχ. α. “γέλ. 5.ν. Ἡδετοκ. 
ὟΝ ΕΙΙ (λέν. α. }λ11. νι Ρρ. 17ι 6) 
566ΠῚ5 ἴο [Π]Πὶς {ΠοΥο 15 ἃ 5ρθοῖὶῆο γοίθγθησα 
ἴο 5110} ἢ ἰηνίβι 0] 6. ΠΟΥῸ ἃ5. 5ΟΠΊΘ ἢ 65 
τη ἀοιθα βούνίοθ ἴῃ Ὀδίι]6 (οί. Ῥαιι5. 11 
19. 12 ΜΙ Εταζοιβ ποίθ, ἀπᾶ Ηὰϊ. ΝΤΙ] 
64); θαι Ῥ]αῖο᾽5 Ἰαησιιαρα 15 ἥτῖτο ρθηθγα]. 
ἼΠς πιρδηΐϊηρ σαηποΐῖ 6 “ραγαίθβ {6 ἃ 
Ποτο᾿ (ἃ5. [οννεῖξ {γαηϑ]α 65), οσ ἥρως ἰ5 
ποίῖ {Πι5 ἀϑεὰ ἴῃ ατροῖὶς, απ ἃ Ραταάϊηρ 
Ποῖ αἰννανβ δχοϊΐθϑ ροραϊαῦ αἰζεπίϊοη. 
1. ἀμὰ Ὁ. τπϊηἸς “Ποτα 15. απ ἱπιρ] 164 4}}π|- 
βίου ἴο (Π6 νόστοι. ““Ηδς ἰ5. ψγνεϊοομπηρα 
γννῃθγονοῦ Πα ροθ5 {πὸ οπς οὗ [ἢ πϑυοθβ 
τοϊαγηϊηρ ἔτοιὴ {Π6 5βίερε οὗ Ττου ᾿.᾽ Βαϊ 
ψγΠαὶ οἵ οὔτε φροντίζοντος οὔτε ὁρῶντος 

καταπατήσασ᾽ 3: καταπατήσας ἈΠΕ φ'. 12. ταῦτα Π: αὐτὰ Α. 

οὐδενός ἡ Τί τηαν ὈῈ ποίεά {Παΐ {Π| βιιρουῦ- 
βίο οὐ νυ μ]ο ἢ Ῥ]αΐο Παγα ἀνδ1]5 Π᾽τη56 1 
γγὰ5 νυ 6]ν ργαναϊθηΐ ἴῃ ὥτεθοςα ἃ5 εἶβε- 
ψΠεγθ. ΠΘποδ βοπλα οὗ {πε Ῥνιμασούθαῃβ 
ἀϑϑογίθα ψυχὴν εἶναι τὰ ἐν τῷ ἀέρι ξύσματα 
(Αὐῖδί. αἷς “42.1.2. 4043 18), δῃηὰ οσοχὴ- 
πηδηαεδα τὰ πίπτοντα ἀπὸ τῆς τραπέζης μὴ 
ἀναιρεῖσθαι (ΜΌ]ΔΟΝ Ζ2.. 2.1. (τ. τ 
Ῥ- 507)---ἃ ρΡιδοερῖ οὰ ψῃΐοῃ Ποσθηοβ5 
1,Δουιῖ5 γουηακ ᾿Αριστοφάνης δὲ τῶν 
ἡρώων φησὶν εἷναι τὰ πίπτοντα (Ν1Ι 34). 
ΤῊΘ [απλοιιβ ράββαρα ἴῃ (7. 111. 10 ἸοΟΪκ5 
Ε|κῈ ἃ σὑξὶϊς οὔ ϑοῦγθ ϑ: τη] ἰᾶθδα, Οἵ. 
56 ΖΦ σά. 81 Ὁ, ζε] εὐ Τοὺς 452. χ22. 
ΚΟΠ6 Ζεγελδ' 11 ΡΡ. 320 71. 1, 346 Π΄. 7121.» 
361 7121., Δῃ 4 ΤΙεΐθυῖο ἢ Διρένζα Ρρ. 88 ἴ. 
7121. ΤΟΥ ΟΥΠΕΥ νίενν5 οὴ ἴῃη6 οὶ οὗ (Π|5 
ἀπῆςα] βθηίεποα δος ἌρΡρ. 11. 

καὶ πολλούς γε. 1ἢς ταρὶν ἀϊῆει5 
ΒΟ αν μαΐ ἴῃ [ΟΥ̓] ἔγτοπὶ {Π6 παδβίϊοῃ : οἵ. 
ν 465 Ε 71. [ἴἰ 15 απο] ποῖ ἴο Ὀε]ϊθνα 
[παι Ρ]αΐο 15 Ἔεχαρρογαίϊπρ, δἰ Πουσῇ {Π6 
{γα πο ποΥ οὗ {Πς6 δίκη ἐξούλης ἴὰ ΑἰΠΘη5 
5Π6νν5 ὑπαΐ ἴῃ οἷν] οαβθβ αἱ 4}1] Ἔενεηΐβ ἴἴ 
ννὰ5. οἴϊεῃη ίασ ΠΌμ βαϑύ ἴο δῃίογοα {Π6 
νογάϊ!οί. 

7 συγγνώμη: “σομῃδίογαΐθηεβ5,᾽ ν]Ζ. 
1 τη ]ςὴρ ΔΙ] ον η66 [ΟΥ̓ νναηΐ οἵ δἀπιοαίοι 
ἴῃ {Πεῖνῦ ἀειηαροριιθθ, 85 {ΠπΠ6 τὙεβϑι οἱ (Π8 
βθηΐθηοα 5η6νν5. ΤῊΘ ἸτΌΠΥ ἰ5 οἵ {Π6 ὑγὰ]ν 
ΡΙαίοηϊς ἰεἰηα. Τοννβίι 5. “ἰοτρίνιηρ βριγ ἢ 
ἸΏ 5565 {Π6 Ροϊηϊ. 

558 Β σμικρολογία κτλ.: “Πασσ]ηρ 
ΑΌοαξ {165 εἴς, [κ βδἀποαϊίοη, [Ὸτ- 
Βοοίῃ ! ἐλέγομεν τοίοιβ ἴο 1 424 Ε ἢ 
Δηα ΝἹ 492 Ε. 

1 καταπατήσασα κτλ. (ΟἿ. Οὐ. 
4844. Τῇε τϑδάϊηρ αὐτά ἴογ ταῦτα----56 6 
ἐγ. σι. τττὶθ Ἰπ Υ  Π5] σα} ]γῪ ννθαῖς, πὰ Πὰ5. ΠῸ 
ΜΒ βιιρροῖί βχοερί ἃ. οἱ ἐξ ὁποίων κτλ. 
566 ΝῚ 488 Β 71. 

"μι ο 



23ὃ ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5588 

“ " ΄ ᾽ , ᾽’ “- ΄ , Ε' 

τῷ ! πλήθει. Πάνυ γ᾽, ἔφη, γενναία. “Ταῦτά τε δή, ἔφην, ἔχοι ἂν αὶ 
7. ᾽ Ν -“ 

τις καὶ τούτων ἄλλα ἀδελφὰ δημοκρατία, καὶ εἴη, ὡς ἔοικεν, ἡδεῖα 
- , 

4 

πολιτεία καὶ ἄναρχος καὶ ποικίλη, ἰσότητά τινα ὁμοίως ἴσοις τε 
Ν 5 ,ὔ ͵ Ἂς ΤᾺ Ε “4 [έ 

καὶ ἀνίσοις διανέμουσα. Καὶ μάλ᾽, ἔφη, γνώριμα λέγεις. 
"7 “ἢ 8 ᾽ ςε “- 507 “ 

ΧΙΙ. ἴΑθρει δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, τίς ὁ τοιοῦτος ἰδίᾳ. ἢ πρῶτον 
γ Ἂν ζ ’ὔ 

σκεπτέον, ὥσπερ τὴν πολιτείαν ἐσκεψάμεθα, τίνα τρόπον γίγνεται; 
3 ᾽ 3 Γ - - ε 

29 Ναί, ἔφη. ἾΑρ᾽ οὖν οὐχ ὧδε; τοῦ φειδωλοῦ ἐκείνου καὶ ὀλι- 
- , Ε " 9 Ἂ, Ν - 

γαρχικοῦ " γένοιτ᾽ ἄν, οἶμαι, ὑὸς ὑπὸ τῷ πατρὶ τεθραμμένος ἐν τοῖς Ὦ 

. ἐκείνου ἤθεσι. Τί γὰρ οὔ; Βίᾳ δὴ καὶ οὗτος ἄρχων τῶν ἐν αὑτῷ ω) . ἡ Φι0 δ. 91) ΡΧ : 
“- “ 5 Ἀ , Ν ΄ ε 

ἡδονῶν, ὅσαι ἀναλωτικαὶ μέν, χρηματιστικαὶ δὲ μή: αἱ δὴ οὐκ 

Δῆλον, ἔφη. 
“ » Ὁ δι " Ἷ ᾿] ΄ 

- σκοτεινῶς διαλεγώμεθα, πρῶτον ὁρισώμεθα τάς τε ἀναγκαίους 
, Ν 

ἐπιθυμίας καὶ τὰς μή; 

᾿ Ξ ἊΣ ᾿Ξ 
ἀναγκαῖαι κεκληνταῖι. Βούλει οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἵνα μὴ 

΄ 3 Ὡ [ον Βούλομαι, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν ἅς τε οὐκ 
Ἀ τ Ἀδὰ ἥν ᾽ 7, . Ἃ ᾽ . . Ν᾿ 

ἂν οἷοί τ᾿ εἶμεν ἀποτρέψαι, δικαίως ἂν ἀναγκαῖαι καλοῖντο, καὺ 
“ Ι 2 “4 }] ἴω ς -“ ΄7, Ν 2 ΄ 

ὅσαι ' ἀποτελούμεναι ὠφελοῦσιν ἡμᾶς; τούτων γὰρ ἀμφοτέρων Ἐὶ 

14. γενναία Ξιφ3: γενναῖα ΑΤΙ φὶ. ταῦτά ΤΠ: ταὐτατά (1) Α. 25. ὁρισώ- 
μεθα ΑἼΠ: ὁρισόμεθα Α. 27. ἂν ἀναγκαῖαι Μ Νἱπα. Εἰ: ἀναγκαῖαι ΑἸ φ. 

Μδν Ἐκ εν κε τον οὐδ ἀν Ε5:9 ἘΞΒ ον δα τὰν το. 5: ΞΟ ΕΣ ΟΕ ΤΕΙ ΙΒΕΘ ΟΣ  ΈΕΞΘΞΘΕΞΞΘΞΞΞΞ--: 
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εὔ΄. 7ι.--ἶς τα ἢ 1655 δἰθσαηΐ, 1Π βριίε οἵ 
1[Π6 δχοϊατηαΐουυ ἀηδοοϊαῖ πο ὡς μεγαλο- ᾿" 
πρεπῶς κτλ. ὅεεῈ οα Γ' 465 Ε. Αρεϊὲ 
ΒΔ ΟΕΙΥ ϑασρεβίβ ἔφη. Τενναῖα ταῦτά 
τε κτλ. (2. 70. ἴον 1803, Ρ. 556)." 

15 ἄλλα ἀδελφά. Τί 15 γα Δ 4 0] 6 
{παὶ ῬΙαῖο βαγϑ ποίῃπϊπησ οἵ ψηφίσματα, 
ὙΠΟ. ναῖε τορατᾶθά ἃ5 δὴ δΘββθηί1α] 
{ραΐατο οἵ δἀναποεα ἀδιηοοῦδοῦ : 566 Ατὶϑβί. 
2 οί. Δ 4. τ2928 τὸ Δῃά ΟΠΡοτὶ ΜΔεῖξγ. 5:7 
ζγιγ1ι.γ71 Οδπεἦ. 4:11}. εἴς. ΡΡ. 70 ἢ. 

ἡδεῖα κτὰ. Ὅτε ΡΟ 168] δα Δ] ΠΥ, 
δοσογάϊησ ἴο Ῥ]αΐο, 15 γεωμετρικὴ ἰσότης, 
ὙΠ] Οἢ τῴ μὲν---μείζονι πλείω, τῷ δ᾽ ἐλάτ- 
τονι σμικρότερα νέμει (Πατὺς 757 Ο ἀπά 
(ον. 508 ΑἹ) : ἀριθμητικὴ ἰσότης, ὙΠΟ 5 
1ἴπ6 ἀειηοογαίίς Ῥυϊποῖρ]6, 15. ἃ βρατῖοιβ 
ἸΙηα οἵ δαπα]γ, ποῖ κατὰ φύσιν : τοῖς γὰρ 
ἀνίσοις τὰ ἴσα ἄνισα γίγνοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ τυγ- 
χάνοι τοῦ μέτρου (]ατὺς 757 Α). ΟἿ ΙΒ00Γ. 
ΔέεοεῖεΣ τᾷ πὰ Αὐῖϑε. 201. Τ' 9. τ2ϑοῖ 
αἰ Π, ν ἢ οἴ ΠΟΥ ρασϑαροϑ οἰϊοα γ ΗΠ ΘΏΪΚΟ] 
Ογ. 1δἤγε τονὲ δίααέ Ὁ. 154 71. 03. 
558 ο- 559} 17 εαηηοΐ (65.712 

4: ογῖσίγ οὐ ἐλε αδηιοεγαήΐεαΐ »ατι, τεγείτἐ τῦὸ 
ἐχῥίαΐγ τυλαΐ τοῦ »εφαγι ὦγ “ γ16τε5 547. ᾿ ἀγα 
«τ γιδοίσ5αγ γ᾽ αεδῖγεσ. Ζ)65ΐγες τυλίελ εα72- 
γοί ὧε ἐγααϊεαίεαι, αγτοὦ αἰεσῖγες τυλίεοδ τῦῦ 
φυαἰγν τοῖ ἡ αὐἀυασηέαρο ἐο οτεγϑούσες, αγὲ 
εαἰ]οαῖ “ πφοόσσαγ γ᾽): ἐΐοδο ὁ ἐλ οὐῥοσίϊε 
δέρμα αγὸ " τεγεγεέεεσσαγγ.. 1{Πὲ οἰϊραγολίςαὶ 

σήυαγ» {λὲ ἀἰγοῖδ. 
558 Ὁ. 22 βίᾳδὴ κτλ. ΤῊὴΕ ἀδϑου!ρέϊοη 

ἰ5 ἱπιευγαριθα Ὀγ [Π6 ἀἸργεββίοη Οἡ 1) 6βῖγα : 
Παποα {Π6 Δηδοο] ΠΟ. 

23 οὐκ ἀναγκαῖαι. 866 554 Α 722. 
24. ἵνα μὴ σκοτεινῶς κτλ. [{ Ὀδσουη65 

Ἰπηροτίδηϊ δἱ {15 βίασβ ἴο Ἰηνθδβιϊραίε {ΠῸ 
5] 6 οἱ οὗ {π6 [)6ϑῖγθβ, θθοαιβα τὸ ἐπιθυ- 
μητικόν ἴῃ {π6 νά θβί βθηβα 15 {Π6 βϑυομο- 
Ἰοσίοα] Ῥαβὶβ οἵ {Π6 ἀθπιοογαίῖοα] ἃ5 ννῈ]} ἃς 
οὔτΠε οἹ σατο ῃΐοα] ομαγαοίεσ. Ρ]αΐο᾽ 5 οουη- 
ΡΙεία οἱαβϑι βοαίϊοη αἰβεϊηρ ]5η 65. θείννεθη 
(1) πϑοθββϑαυν ἀθοῖγοβ, (2) ποί- Πθοσβαῦν, 
(5) ποί- πϑοθβϑαῖν δηα παράνομοι (ἸΧ 571 Β). 
ὙΠῸ ὀλιγαρχικός 15 ἴῃ ἐπ "οαἸτηθπΐ οἵ (1): 
[Π6 δημοκρατικός οἵ (1) ἀπα (2) 64 |Ά}}ν 
(ξότ ἃ 8.) : [πε τυραννικός οἵ (3). ΟἿ ΙΧ 
δγι Αγ. Τῇ να ἰγαηβὶαίε παράνομοι ὈΥ͂ 
“πηηδίμγα] ᾿ (α5 ἴῃ νον ΟΥΙΧ 571 Ο Βΐ. νγα 
αὐ Ἰυβεβεα τὰ ἀοϊηρ: οἷ, ΙΧ 571 Β 71.) 
ῬΙαοβ δσοοιιηΐ Ὀδοομηθ5 αἰτηοβί 14 θοαὶ 
ὙΠ τΠαΐ οὗ Ἰρίσυνιιβ, νη οἸ αβϑ Πα 1)6- 
οἶτοβ. 45 (1) παίινα] πᾶ πϑοθβϑαῦυ, (2) 
παίαγα] απ ποί-πθοθϑβασν, (3) ποιίῃογ 
παίαγα] ΠΟΥ ΠΘοθϑβασυ. ΕῸΪ {Π6 δας Πουῖ- 
{185 σβες ὕὔδεηου “ 2ίζεγεα ΡΡ. 78, 294- 
Οὗ, αἷδο Διίῆδβῃ. ΧΙῚ 511 Ε- 
2 ἄν. 8466 ε΄. γι.) ἀπά ἴογ [Π6 1ο85 οὗ 

ἄν Ὀεξίοτε ἀναγκαῖαι τ᾿ 437 Β 71. 
28 ὅσαι- ἡμᾶς. Α5. Ατἱδίοι]α. ννου]ᾶ 

5Άγ, ἴποβα αἶδὸ αἵῇ ἀναγκαῖαι ὧν ἄνευ 
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ἐφίεσθαι ἡμῶν τῇ φύσει ἀνάγκη. ἢ οὔ; Καὶ μάλα. Δικαίως 
659 δὴ [| τοῦτο ἐπ᾽ αὐταῖς ἐροῦμεν, τὸ ἀναγκαῖον. Δικαίως. Τί δέ; 

“Ὁ ΄ Ν Ν 

ἅς γέ τις ἀπαλλάξειεν ἄν, εἰ μελετῷῴῷ ἐκ νέου, καὶ πρὸς οὐδὲν 
“ “- ΄ὔ Ἁ 

ἀγαθὸν ἐνοῦσαι δρῶσιν, αἱ δὲ καὶ τοὐναντίον, πάσας ταύτας εἰ μὴ 
᾽ 7ὔ -“ 3 ἫΝ 5 ᾿] “ ΠῚ , - δ 

ἀναγκαίους φαῖμεν εἶναι, ἄρ᾽ οὐ καλῶς ἂν λέγοιμεν; Καλῶς μὲν 
5 ͵ , ΄ ς , Πρ 15 “ , 

οὖν. ἹΙροελώμεθα δή τι παράδειγμα ἑκατέρων, αἵ εἰσιν, ἵνα τύπῳ 
, » , 3 “ , 9 2 3᾿ ΕῚ ς ἴω “- ,ὕ 

λάβωμεν αὐτάς; Οὐκοῦν χρή. ἾΔρ᾽ οὖν οὐχ ἡ τοῦ φαγεῖν μέχρι 
, “- , Ν -“ ΕΝ 

Β ὑγιείας τε καὶ εὐεξίας καὶ αὐτοῦ σίτου τε καὶ ὄψου ἀναγκαῖος ' ἂν 
εἴη; 
ἢ τε ὠφέλιμος ἣ τε παῦσαι ζῶντα δυνατή. 

53 ς ͵ ͵ Ν ΄, 5. 15 , ᾽ 7ὔ 
Οἶμαι. Ἢ μέν γέ που τοῦ σίτου κατ᾽ ἀμφότερα ἀναγκαία, 

«ς ᾽ Ναί. Ἡ δὲ ὄψου, εἴ 
΄ 3 ΄ς 

ἸΠάνυ μὲν οὖν. Τί δέ; 
ς δέ ΄, νι 1.3) , ὃ ΄ Ἃ δ 2 θ ,ὔ ὃ Ν ἡ πέρα τούτων καὶ ἀλλοίων ἐδεσμάτων ἢ τοιούτων ἐπιθυμία, δυνατὴ 

Ἢ ᾿] Ἡ Ν - “ , 

πῇ τινα ὠφελίαν πρὸς εὐεξίαν παρέχεται. 

δὲ κολαζομένη ἐκ νέων καὶ παιδευομένη ἐκ τῶν πολλῶν ἀπαλλάτ- 

τεσθαι, καὶ βλαβερὰ μὲν σώματι, βλαβερὰ δὲ ψυχῇ πρός τε 
, Ν ἐν - Ι 53 ΄ 3 θῶ 3 ᾽ 7 Ὰ 

Ο φρόνησιν καὶ τὸ σωφρονεῖν, ἰ ἀρά γε ὀρθῶς οὐκ ἀναγκαία ἂν 

καλοῖτο; ᾿Ορθότατα μὲν οὗν. “ 2 Ν “ 

Οὐκοῦν καὶ ἀναλωτικὰς φῶμεν 

τὸ ἀγαθὸν μὴ ἐνδέχεται ἢ εἷναι ἢ γενέσθαι 
(27εἰ. Δ 5. τοι 22). 

558 Ε τούτων.-- ἀνάγκη 7ι5{1ῆ65. {Π6 
ΔΡΡει]αίίοη ἀναγκαῖαι. ἽΠ6 ρῥτοποῦῃ 
τούτων 15 τι5ειϊ βοπιεννπαΐ ναριιθὶν, πα 
ἀεηποίες ποῖ ἴῃς ἄδϑιγοβ {Ππειῆβοὶνοβ, Ὀὰΐ 
1Ποῖν ο"]εοίβ. Οἵ, 543 Ὁ 722. 

29 τῇ φύσει. Τί [Ὁ]]ον 5 {παΐξ πὸ 
ἄεϑιγεβ ΠΟ ἀΥΘ ΠΘΟΘββαΥυ δ Ὀ6 πη- 
παίαγα! ἢ 5686 Ἰύρίουτι5. ταίθεγαα ἴο οὴ 
558}. 
5594 2 καὶ πρός: “«ηὦ ψΏὨΪΟΝ 

τηογεονοσ᾽ (“Ἰάδ πὶ οϑί αιοά καὶ προσέτι, 
ἂς ῥταθίθγθα, αἴαιιθ ᾿Πβϑ ρου ἢ 5.4} 4 π}). 
Ἴννο Κιπάβς οἱ γδεθσσαῦ» ἀθϑῖτο ψΕγ8 
ἀἰσΕ ηρι 564 νὶΖ. (1) ἃς---ἀποτρέψαι, (5) 
ὅσαι---ἡμᾶς. (ΟΥΥ ΒΡοΟΠαϊηρσ ἴο [Π15, νυ ΠΙΟἢ 
ἰθ ποῖ οἵ σουῖβα ἃ πηι} } Θχο]βῖνα, 
αἰνιϑίοη, ]αΐο θη ρ ῃαϑίβθϑ ἵνγο αἰδβίϊηοί 
(βαΐαγεβ οἵ ὈΠΏΘΟΘΘΘΑΥῪ (65 γ65: 50 {Παᾶΐ 
καὶ πρός ('απα νη οἢ τηογθονου,᾽ Οὐ Δ0- 
οοτάϊηρ ἴο (πΠ6 τρεῖς Ἰάϊομη, “πα {Π 6568 
ΤΠ ον οΥ᾽ : 566 ΟἿ 1Π| 357 Β) ἰ5 ΔΙ ορείῃοΥ 
Δρριορυίαίθ ΟἿ (ἢ Θ.4]ΠΌ αι) 222- 
ἐλγα.. ο8 Ὁ απὰ ΒΙαγάθς οὐ Αὐ. λγεΖολές 
578. ΘοΠηθίου ἴαϊκε5 πρὸς οὐδέν τοροΊ ΠΟΥ 
(“Πα ]Π15 τοὶ Παθῖία σγαιϊίοπα᾽᾽}), Ραϊ οὐδὲν 
σαπηοί Θαβ]Ὺ Ὅς βαραγαίθα το ἀγαθόν, 
ὉΏ]655 νν6 γοδα - οὐδὲν Ξ- πρὸς οὐδὲν ἀγα- 
θόν, 5 1 [ΟΥ̓ΤΊΘΥΥ βυρρεβίθα, 1 αν ῃὸ 

ἸΟΠΡΘΓ ΔῊΥ ἀοιδι {Ππᾶΐ 5. ]Π απ τη 5 νἱονν 
15. τῖίρῃξς. Αϑιβ οοπ]δβοίιιγε πρὸς οὐδέν᾽ 15 
γταπιίθα Ὀγ ϑοπποίάογ. 

7 αὐτοῦ σίτου: “τηετε]γ οἵ οοά;, ἃς 
Ο᾽Ροββά ἴο 6.5. ιαςαγιέ ἰοοα, στυεεέ ἰοο 
(τῶν τοιῶν δε σιτίων ἴῃ ΕΡΙΟΌΤΙ5 : [56 ΠΟΥ 
22... Ῥ. 205). 5688 ἴῃ ραγίϊσα]αῦ [Ν 437} 
--430Α 7172. 

5598 8. ἡ μέν γε κτλ. Οη γε 866 
556 Α 72. ἀπ Ν 6115 “2 2εγαϊχ ΟἹ. γε ἴῃ 15 
εὐπίοη οἵ Αὐ. δμῆρης Ὁ. 192. ΤὴΕ 
νους ἣ τε--δυνατή 5ῃοι ἃ Ῥ6. Ἔχρ]αϊπϑ 
ἃ5. (Ὁ]]ονν5. Ππηροῦ, ν᾿ ΐοἢ 15 1Π6 ἀδϑῖτα 
οἵ σῖτος, “15 σα Ρ4Ὀ0]6 οἵ ραι(ἰησ' αῇ ἐπα ἴο 
10 : 1.6. 1 τητϑὲ ὴ68 ρυδιβεα (οὐκ ἂν οἷοί 
τ᾽ εἷμεν ἀποτρέψαι 558 Ὁ), οὐ εΕἾ56 νγε αἶδ. 
Οἡ [Π15 στοιιηα, αηα αἰθὸ Ῥεβοαῖβο ἰξ 15 
ὠφέλιμος (1.6. ἀποτελουμένη ὠφελεῖ ἡμᾶς 
558 Ε), ννγὲ Ῥιοποιηοθ ἴἴ αὶ ἀναγκαία ἐπι- 
θυμία. Τῆς Οτἴδοκ 15 ἰθῖδα θις ποῖ οὉ- 
50ιγ6. ΔΙ παῦσαι ζῶντα οἵ. Οογ. 
523 6, Ὁ δῃηᾷ ἤερεέχ. ,4ι Β. Τοννεί {Π1η}κ5 
[Π6 Ἔχ ρυθϑδϑίοη “νοΥν βίγαησθ᾽ ἰου ἀπόοκτιν- 
γύναι. [Ιτ 5. 5(ὙἸΟΕ]νῪ ἀοουτγαίθ : [Π6 ϑυνοτὰ 
ΚΙΠ15, θαὶ ππηροῖ παύει ζῶντα : 76 ΤΟ ΟΪΥ 
ἐορΘαβ6 ἴο ᾿νε. ΟἿΠΕΥ νίθνν5 οἡ {Π15 Ρ85- 
5Βᾶθ 6 ἀΥα αἰβοιιββοα ἴῃ Αρρ. ΠῚ. 

11 ἀλλοίων---ἢ τοιούτων : ““ΑἸϊι15 σ6- 
ΠΟΥ 5-τ- απ ατ1α}65 πο αἰ] ηλι5᾽ (814]1- 
Ῥαιιπη). 
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᾿ ᾿ ἌΝ , 

εἶναι ταύτας, ἐκείνας δὲ χρηματιστικᾶς διὰ τὸ χρησίμους πρὸς τὰ 
» 3 »» ͵7 

ἔργα εἷναι; Τί μήν; Οὕτω δὴ καὶ περὶ ἀφροδισίων καὶ τῶν 
ϑ με Φ ἃ [οὶ - 

ἄλλων φήσομεν. Οὕτω. ἾΑρ᾽ οὖν καὶ ὃν νῦν δὴ κηφῆνα ὠνομά- 
“- , νὴ “ ,ὔ “ Ὁ 

ζομεν, τοῦτον ἐλέγομεν τὸν τῶν τοιούτων ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν 
Υ. Ν “ ἊΝ “- 

20 ψέμοντα καὶ ἀρχόμενον ὑπὸ τῶν ἀναγκαίων, τὸν δὲ ὑπὸ τῶν 
᾽ 

ἀναγκαίων φειδωλόν Ἰ τε καὶ ὀλιγαρχικόν; ᾿Αλλὰ τί μήν; 

ΧΙΠ. Πάλιν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγωμεν, ὡς ἐξ ὀλυγαρχικοῦ 

δημοκρατικὸς γίγνεται. φαίνεται δέ μοι τά γε πολλὰ ὧδε γίγνε- 

σθαι. Πῶς; Ὅταν νέος τεθραμμένος ὡς νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀπαι- 

25 δεύτως τε καὶ φειδωλῶς, γεύσηται κηφήνων μέλιτος καὶ ξυγγένηται 

αἴθωσι θηρσὶ καὶ δεινοῖς, παντοδαπὰς ἡδονὰς καὶ ποικίλας καὶ 
7 ΄ ΄ὔ “- ΓῚ 

παντοίως ἐχούσας δυναμένοις -σκευάζειν, ἐνταῦθά που οἴου εἶναι 

559 τό χρηματιστικὰς---χρησίμους: 

“ἸΩΟΠΘΥ -ΠΠΔ]κηρ ΟΥΎ Ῥτοάποίϊνα, Ὀθοαῖιξα 

ἀβϑί] ἴῃ ργοάποίοη. Ρ]αΐο γη1076 540 σο- 
φίζεται περὶ τὸ ὄνομα (ΥἹ 500 Ὁ 71.). 

17 οὕτω δή: [Π6Υ δἷ5ο ἃγε ἀναλωτι- 
καί. Ἐρίσιιτιϑ 1.9. ἀθβουῖθεβ ἣ τῶν ἀφρο- 

δισίων ἐπιθυμία ἃ5 φυσικὴ μέν, οὐκ ἀναγ- 

καία δέ. 
1ι8 νῦν δή. 5520 Π΄, 5558 ἢ. 
5590- 562. 262 τις γοτυ γδέμ772 α)1αἱ 

ἐχῥίαΐγι ἐπε ρεγιεεῖς ο7 {ἦε ἀθηεοογαὔίσα "1α7ὲ. 

4: οἰἱραγολίεαί μαΐλεν' ἦας α 5072, τυλοηὶ Δ 

ὀγίγος τι οι γιαγγοτυ αγιαἶ ῥαγ,5 27:0 7οτες 
γίπείῤίεο. 716 γοιίρ' 7167 ἐαείες {16 
“ ογεν 977) αἴγογιθ5, αγιαἹ σΦαἼ 1071. 15 671- 

οογιαεγο τοϊέλίρ Δὲ δομΐ. Α οἔγηροίο 

δγισιος, απ αὐἴγ ῥεγλαΐδ ἃ {67 ο 7» 

εἤοιβ ἐδ τιγιττόςε55 47} αἰδδῖγες φγέσα!ἑ; ὁπὲ 

«οἱδὰ ἐῆε ἀοὶ ο7 7ογένεισιε αγιαἱ ααϑαλιε 171 

γεαγς α 5σογέ ο7 θηαϊν οΓ αἰ αἰόδῖγεν ἴδ 

“ἡμαϊν ὁείαὀΙϊσλοα, αγια ἐλ γ1α72 δέζοῦθ5 

αγι ἐρεῤαγίίαι! αευοέεο οΥ ῥίθασηγὁ 771. αἱ 7:5 

Ῥγρηςττα ὀεαμίίγει ατια φιαγιγ-τοἰομγεα 

εγοαΐπγο, “ευεγγίλεηιρ, ὁγ οἰαγίς απα 710- 

ἐλέγι 1ογιρ.᾽ 
22 πάλιν τοίνυν κτὰ. Ρ]αίο᾽Β 46- 

ϑουϊρίϊοη οὔ [Π6 ρθη θβὶβ ΟΕ [Π6 ἀθηιοογδιῖοαὶ 

ταδῇ ἴ5 ὁπ6 οὗ {πε τποϑί γουα] ἀπά τα ῇ- 

οεηΐ ρίβοθβ οὐ νυυϊηρ ἴπ {Ππ6 ν᾿ ΠΟ]8 ταηθο 

οὗ Πίθγαΐαγθ, νυ πεῖ ποὺ ἀποῖϊθηΐ οὐ ΠΟ θγῃ. 

ΤΠτουρποῦΐ τηοβὶ οἵ {Π|5 ομαρίογ, ἴῃ {Π6 

ννογᾶ5 οὗ Τιοηρίπι, [ΠῸ 5ῖγ}]6 πλουσιώτατα 

καθάπερ τι πέλαγος εἰς ἀναπεπταμένον 

κέχυται--- μέγεθος (περὶ ὕψους 12. 4), ἀπᾷ 

πὸ ὈεῖτοΥ Ἔχαιαρ δ νν}}} ενεὺ θὲ ἀϊδοονεγεά 

οὗ παῖ ΠῚ] τἰ4ε οἵ Ἰοίγ {πουρηῖ5. ἀμὰ 

ἱπιαροβ ἀμ ννογᾶβ--τα 6 “ἴ00. {π|] [οΥ 

φοιπα πα ἴοαδμι ᾽-ἰῃ νυ ΠΟ ἢ [Π6 δαΐπου 

οἵ [86 ἰτϑαϊΐϊβε ογ; 2λε «δεεὀἠΐγιε Ὀ]δοΘ5 (Π6 

δββθῆρθ οὔ ὕψος. 'ῆε οἰνε ἴο Τιοηρίηιιβ 

Οὐ Παὲ 5 Υ ἴα πε Ὀεβὲ ἀρρυβοϊδιίοη οὗ 
ΡΙαίο᾽β. Πἰθσορπαηίϊο νϑίῃ : 566. ΘΘρ οί αν 
ςα. 533-36, γΠΕΥΘ να σδἢ Πθαῦ τοῦ [ἤδη 
ἃ ΤΏΘΓΘ δοΠο οὗ {παξ 5] τ} νν ΠΟ 15 
1561, δοοογάϊησ ἰο Τιοηρίπιβ, [Π6 “βοθο 
οἵ ΠΙρη- αἱ ἀθα ηθ55᾽ (ὕψος μεγαλοφροσύνης 
ἀπήχημα 10. 9. 2). ΕῸΥ ἃ νΕΙῪ ἀϊβεγθηῖ 
δϑίπηδίθ {πΠ6 βἰθάθης πᾶν 6 τοίεσγεα ἴοὸ 
ΤΙοηγϑίαβ οἵ Ἡ]οαγπαβθαθ (σα (2. 
υηι. (ἴδηι. 753-165 ἸΝβίβὶκ 6), πόδα 
Ῥεάδηξίο οὐ ΕἸ οἾ51ΠῚ5 ταῖς 1ξ ΤΟ] γα ὈΪῪ Ῥ]αΐη 
{παΐ ἃ βίπαγ οἵ {πῸ Αἰῖς ογαΐουβ ἄοεβ ποῖ 
4αΆ]Πν ἃ τπδη ἴο 51 ἴῃ Ἰπᾶάρτηεηξ ὑρὸὶ 
ῬΙαίο. ὙΠα ρτθβθηΐ δρίβοαβ 15 ΠαΥαΪῪ 1659 
γΘ ΠΑ Υ Ὁ]6 [οΥ ρϑυο ΠΟΙ ΟρΡΊΟα] Ἰησῖσης ἐπαπ 
ἴου εἱεναίίοη οἵ βίγ]6, ἀπά {Π6 ἀδββουϊρίϊοη 
οἵ {με ἀειποογαίίο πᾶ 85 ἴΠ 86 πα μΊ ΘΙ ἢ 
οἵ παπιδῃ βοοοΥ ραϊπίβ. Πἰτη ἔου 81} {{π|Ὸ 
(56: ο 1). Α.5 ἃ τεργεβθηίδιίίοη οὐ δοίπαὶ 
ίαοι, [π6 Ῥ᾽οίαγο 15. ἀοα. 1655. βομηθνν δὶ 
δχαρρεγαίθα, δ5. τι5ι8]; Ῥαΐ 1ξ 15 οχίτα- 
ΟΥ̓ ΙΠΔΥΠΥ νἱν! ἀπά Ροννευία], πα σα νν5 
παῖ 16 ΡΙαίομϊς ἀπαίορυ Ὀαίννθθη {πὸ 
᾿παϊντάπαὶ ἀπα {πὸ ϑιαΐε τηαν Ῥτονα ἴῃ {ΠπῸ 
παπᾶς οἵ ἃ πηαβίου δὴ δαγηϊγα ]6. οἰτι8 
ΨΥ ΠΘΥΘΌΥ ἴο ἀητανοὶ (π6 ννουκίηρθ οἵ {Π6 
Βαπιδὴ 508] ἴῃ ἴπ6 ᾿παϊν!πι4] ἃ5 ν᾽ 61] δ5 
ἴῃ {Π6 ίαίθ. 
5590 24 νῦν δὴ κτλ. ὅ66 558 60,0. 

νυ τ ἀπαιδεύτως οἵ. 552 Ε 71. ἷ 
25 κηφήνων κτλ. [Ιἰ ἰ5. ΟἸδαΥ ἴτοιὴ 

[π΄ σα μη μα ΥΎ οἵ {Π|5 Ῥαβϑαρα ἴῃ ΙΧ 5726 
συγγενόμενος δὲ κομψοτέροις ἀνδράσι καὶ 
μεστοῖς ὧν ἄρτι διήλθομεν ἐπιθυμιῶν [Ππαὶ 
κηφήνων ἀπὰ αἴθωσι θηρσὶ καὶ δεινοῖς ΥὙΕοΓ 
ἴο ἀτέριαγι ἄτοπθϑ, αηα ποΐ ἴο {πε κηφηνώ- 
δεις ἐπιθυμίαι ἴῃ 1πΠ6 γοιηρ τηδη 5. Πθατί. 
αἴθωσι “Τατίοιι5,᾽ “να (1600 οἡ 50Ρῇἢ. 

Α7αχκ 2:21) 5ῃδννβ παι τΠ6 ἄγοόπθβ ἂἵθ οὗ 
(δ “βιπρτηρ᾽ ογάου (552 Ὁ Π᾿, 555 Ὁ ἢ). 

" 
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Ε ἀρχὴν αὐτῷ μεταβολῆς ! ὀλιγαρχίας τῆς ἐν ἑαυτῷ εἰς δημοκρατίαν. 

800 

Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. ἾΑρ᾽ οὖν ὥσπερ ἡ πόλις μετέβαλλε βοηθη- ); ὙΚΉ, ἐφη 
“-“ 7ἷ « ᾿ , σάσης τῷ ἑτέρῳ μέρει ξυμμαχίας ἔξωθεν, ὁμοίας ὁμοίῳ, οὕτω καὶ 

, “-“ ΠῚ “- 7 “ 

ὁ νεανίας μεταβάλλει βοηθοῦντος αὖ εἴδους ἐπιθυμιῶν ἔξωθεν τῷ 
“ Ἁ ςε ,ὔ ΄ 

ἑτέρῳ τῶν παρ᾽ ἐκείνῳ, ξυγγενοῦς τε καὶ ὁμοίου; ἸΤαντάπασιν 
[ο ᾿] « “Ὁ 3 μὲν οὖν. Καὶ ἐὰν μέν, οἶμαι, ἀντιβοηθήσῃ τις τῷ ἐν ἑαυτῷ ὀλι- 

[ον Ἂ 2 Ν -“ ἣν ΕΥ Α “ ΕΖ γαρχικῷ ξυμμαχία, ἤ ποθεν παρὰ τοῦ πατρὸς ἢ καὶ τῶν ἄλλων 
᾽ὔ ΄, Ἁ Ν ᾽ 7] οἰκείων, [ νουθετούντων τε καὶ κακιζόντων, στάσις δὴ καὶ ἀντί- 

" , ᾿] Ε] Ἂ ΝΝ 6 ἣΝ , ᾿ ἢ ΝΠ 7 Ἄ στασις καὶ μάχη ἐν αὐτῷ πρὸς αὑτὸν τότε γίγνεται. Τί μήν; 
μὴ ΓΎΣ, Ὁ 

Καὶ ποτὲ μέν, οἶμαι, τὸ δημοκρατικὸν ὑπεχώρησε τῷ ὀλιγαρχικῷ, 
μ ᾽ μ ᾽ ἐ ἐ 
“ ““ ’ « ν δ Ρ] καί τινες τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μὲν διεφθάρησαν, αἱ δὲ καὶ ἐξέπεσον, 

[ο 5 “Ὁ Ὁ“ “Ὁ ἣν ΤᾺ 

αἰδοῦς τινὸς ἐγγενομένης ἐν τῇ τοῦ νέου ψυχῇ, καὶ κατεκοσμήθη 

πάλιν. Τίγνεται γὰρ ἐνίοτε, ἔφη. Αὖθις δέ, οἶμαι, τῶν ἐκπεσου- 

“8. ὀλιγαρχίας---δημοκρατίαν ποΞ5: ὀλιγαρχικῆς---δημοκρατικήν σοαάᾷ. 290. ἔφη 
Π εἴ ἴῃ τηδῖρ. Α: οὔ. Αἰ. μετέβαλλε ΑἸΠ: μεταβάλλει οοτγ. ΑΞ, 

559Ὲ 428 ὀλιγαρχίας- δημοκρατίαν. 
566 47. 2... ΘΟΠπεΙάεν ἀδἔθηαβ ἴΠ6 μΜ55 ὈΥῪ 
ἐχρ]αϊηΐησ μεταβολὴ ὀλιγαρχική ἃ5 “68 
απ86 δά ὀλιγαρχίαν ρΡεογηδὶ δαιηηια εἢῆ- 
οἷξ," ἀπᾶ τε[εγτίπρ τῆς ἐν ἑαυτῷ ““ αὐ ᾿ρδατη 
ὀλιγαρχίαν ἴῃ αἀ]εοίϊνο ΙαἰΘπίθη." δημο- 
κρατικήν ἢδ [Πϊη|τ5 15 νυ! (6 (ΟΥ δημο- 
κρατίαν ὈΥ ἃ 5οτΐ οἵ αἰίγταοϊίοη. Τηΐ5 
ΕΧρδηδίίοημ. ἰ5 το ἴοο απἤου] ἀπά 
ΟΡβοσῦσθ. ΝῸΓ οδη ὀλιγαρχικῆς ὈΥ ἰἰ5ε]Γ 
βἴαῃα ἰοὺ ὀλιγαρχικῆς πολιτείας, αἱ 81] 
ἐνεηΐβ ἴῃ {Π15 οοηπθχίοη. ὙΤὴ6 Μ5 τεϑαάᾶ- 
ἴῃρ σᾶπ ΟἾΪΥ τπθᾶπ “οἵ {πΠ6 ΟἹ] σατο 8] 
οἤδηρα ψγΙΠῖη ΠΙΤ56 1 ἰπίο ἃ ἀεπιοογαί!- 
08],᾿ Δ ΘΧρυθββίοη νυ] οἢ θα ΠΟ 56η56. 
Ι [ΟΥ οΥΥ ψτοίε ὀλιγαρχικοῦ τοῦ---δημο- 
κρατικόν, σΟἸΠΡΔΥΪΠΡ 550 Ε, 5όοα; Ραξ τ 
ΤΑΔΥ [Αἰγ]γΥ θα οὈ]θοίοα ἐπαΐ [Π6 “ΟἸΊράτο !- 
04] φιονεογεῖ) ὙΠ {Π6 τᾶ ἄοθ5 ποῖ 
σἤδηρο ἱπίο ἃ ἀδιηοογαίϊοα]; ἰΐ 15. {ΠῸ 
δουεγ7ιη16714 [αἰ ΘΠαηρο5. ΕὟῸΥ {Π|15 γθαβοη 
Τ πον ΡΥΘοΥ ΤΥ οἱ βυρρεκίίοη (1. Μευ. 
ΙΝ Ρ. 357), ΔΙ Ποιρὴ τῃΠ6 σοιγαρίίοη οὗ 
ὀλιγαρχικοῦ --- δημοκρατικόν 5 ῬΕΙΠΑΡ5 
ΒΟΙηΘΠαΐ Θαβου ἴο δχρ]αῖη. ΒῸΣ {Π6 
ΠΟΙ] ηδιῖοη οἵ ρσϑῃϊεῖναβ οἵ. ν 4494 ἅ. 
Δἢ δἰζογηδίϊνε βοϊαζίοη ννοι]ὰ θῈ ἴο ἰπβοσί 
πολιτείας αἴϊογ ἑαυτῷ. ΤῊΪ5 ρῖνεϑ δχοοὶ- 
Ἰεπὶ 56ῆδ8θ, ας τ ἰ5. ἀἰβῆοι!ς ἴο αβϑῖίρῃ 
8. Ῥ]αιιβῖ 0] 6 γθάβθοη [ὉΓ ἴΠ6 1055 οἵ πολι- 
τείας ἴπ 4}}] ΟἿΤ Μ55. 1 πὶ Π80]16 ἴο 
γΓαδδέ {Π6 σοποϊαβίοη {παΐ {Π6 ἰοχί 5 σου- 
ταρί, οἰ Πουνν θα 1 5ῃοια ποΐὶ νϑπίυχε ἴο 

ἂν Ῥὺ 1. 

τας 6 ΔΗΥ͂ αἰἐογαίΐοη. 1 ῬΙ]αίο αϊᾶ ποί 
νυΥϊ6 {ΠῸ ραββθασα ἂ5 1ΐ 15 ρυϊηΐθα ἀρονε, 
{ποτα οδὴ 6 1π|16 ἀοαθὲ ἐπμαΐ πολιτείας 
ἢα5 δοοϊ4εηία!!ν ἀἸβαρρεαγεᾶ, 

29 μετέβαλλε κτλ. ὅε6 556 ε. τῷ 
ἑτέρῳ τῶν τηεδῃϑ5 οἵ σοι56 τῷ ἑτέρῳ εἴδει 
τῶν ἐπιθυμιῶν. 

383 τῷ ἐν ἑαυτῷ ὀλιγαρχικῷ: “[Πε 
ΟἹ σατο Πῖοα] αἸθτηθπηξ νη οπ6.᾿ ἑαυτῷ 
ἶ5 “οΟηββε!ἔ᾽ : οἷ. ΠΙ 407 6 μελέτας πρὸς 
ἑαυτόν. ἐν αὐτῷ, ΜΝ ]ο ἢ Αβι αἀορίεα (αἴζου 
ΘΙ ΡΠ ηι5), νυν] Ὀ6 δαϑῖθυ; πὲ 1 (Ὠϊη]ς 
ΡΙαΐο πιθαῃβ ἴο βιισροβί {Ππαΐ {Π6 οἱ ]ρατο ϊ- 
64] δ]θπιεηΐ Ῥυθβθηὶ ἴῃ (Π|5 νεανίας ἰ5. ἃ 
ἘΠΙνΟΥΒΑΙ [ραίατα οἵ {Π6 Πυπηδη τᾶθθ. Τ. 
Δηα Ὁ, τπϊηὶς ἐκείνῳ ἀπα ἑαυτῷ τηαν μανα 
ΟΠ ΔηρΘ Ρ]ασαβ---α σοπ]θοίαχα ὙΠ ἰς 
5ΌγΟΪν ἴοο θ0]4. ϑομηδίάθυ, ἰαἰκίηρ ἑαυτῷ 
Ὧ5. “ἈΙΠΊ5Ο 1 Γ᾿ ἀηα] ποῖ “ΟΠ ΘΚ6ΙΓ,᾿ ΟΠ ραΓΘ5 
ἐν αὐτῷ πρὸς αὑτόν ὈδΙον ἀπα αὐτῴ--ἐν 
ἑαυτῷ ἴῃ 550 Ὁ, Ε; θαξ Ποῖα {πϑῖρ ἰ5 πο- 
[Πϊηρ᾽ σοΥΓοϑροηάϊηρ ἴο {πΠ6 αὐτῷ ἴπ δ. ἢ 
οὔ {Π656 ραββαρβϑβ, αηᾷ ἑαυτῷ οαπποί {Ποτο- 
ἴογβ "6 ἰγαῃβὶαϊθα ἴῃ ΘΟ μΠ οἰ θυ 5 νναν. 
660 τ στάσις κτλ. Οἵ. 556 Ε, 

5574. Οη [δ6 ἴξβηβε οἵ ὑπεχώρησε ἀπᾷ 
[86 οἰπιοῖ δουῖϑδίβ ἱπῃγουρ μους {Π15 ραϑθαρα 
566 548 Ὁ 721. 

4 τινες--οαὶἱ μὲν κτλ. Οἔ ιν 4314. 
Τῆς ννογάς διεφθάρησαν---ἐξέπεσον σοττο- 
ΒΡΟη ἃ ἴο ἀποκτείνωσι---ἐκβάλωσι ἴῃ 557 Α. 
Μαάν!ρ᾽β διετράπησαν ἰδ Δη ἘΠΙΠΟΚΥ 
νξηΐαγα, 

16 

30 

35 

5 
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σῶν ἐπιθυμιῶν ἄλλαι ὑποτρεφόμεναι ξυγγενεῖς δι’ ἀνεπιστημο- 

σύνην ! τροφῆς πατρὸς πολλαί τε καὶ ἰσχυραὶ ἐγένοντο. Φιλεῖ Β 

γοῦν, ἔφη, οὕτω γίγνεσθαι. Οὐκοῦν εἵλκυσάν τε πρὸς τὰς αὐτὰς 

ιο ὁμιλίας, καὶ λάθρᾳ ξυγγιγνόμενανι πλῆθος ἐνέτεκον. Τί μήν; 
Τελευτῶσαι δή, οἶμαι, κατέλαβον τὴν τοῦ νέου τῆς ψυχῆς ἀκρό- 

3 , Ἀ Ἵν, ξ δὴ 5 Ὁ 

πολιν, αἰσθόμεναι κενὴν μαθημάτων τε καὶ ἐπιτηδευμάτων καλῶν 

καὶ λόγων ἀληθῶν, οἱ δὴ ἄριστοι φρουροί τε καὶ φύλακες ἐν 

ἀνδρῶν ' θεοφιλῶν εἰσι διανοίαις. Καὶ πολύ γ᾽, ἔφη. Ψευδεῖς δὴ 
Ν 3 ᾷ 3 , ΑΝ " 2 ἌΣ ΤᾺ 3 , 

τς καὶ ἀλαζόνες, οἶμαι, λόγοι τε καὶ δόξαι ἀντ᾽ ἐκείνων ἀναδραμόντες 
΄ὔ Ν 5. ὁ τὐν , [οἷ , “ 3. “Ἂν 3 ᾽ 

κατέσχον τὸν αὐτὸν τόπον τοῦ τοιούτου. Σφόδρα γ᾽, ἔφη. ἾΑρ 
ΓΟ Ε] δ 2 2 » δ ’ 3 Ν - 

οὖν οὐ πάλιν τε εἰς ἐκείνους τοὺς Λωτοφάγους ἐλθὼν φανερῶς 

κατοικεῖ, καὶ ἐὰν παρ᾽ οἰκείων τις βοήθεια τῷ φειδωλῷ αὐτοῦ τῆς 
Ὁ 3 [ο [2 ς 3. Ἷ γ, - -“ Ἁ ἴω 

ψυχῆς αφικνῆται, κλῇσαντες οἱ ἀλαζόνες λόγοι ἐκεῖνον τὰς τοῦ 
- ΄ 2 3. Ἐπυρα ΄ » ΌΞΟΝΝ, Ν ͵ Ι 

20 βασιλικοῦ τείχους ἐν αὐτῷ πύλας οὔτε αὐτὴν τὴν ξυμμαχίαν 
᾿ "} ΄ γὴ: ἤ ᾽ ᾿ ᾽ 7 

“σΤαριασιν οὔτε πρεσβεις πρεσβυτερῶὼν λο ους ἰδιωτῶν εἰσδέ οντΤαί 

7 ἀνεπιστημοσύνην -- πατρός; [Π6 
ΓΑΊΠΕΥ 5 Πἰπη56 1 ἀπαίδευτος (552 Ε 71.), 
δΔῃα [Π6 ἀπαίδευτος οαπποί παιδεύειν. ΟΠ 
1Π6 σϑηϊίνεβ 566 Κ 4404 22. 
5860 Β 9. τὰς αὐτὰς ὁμιλίας κτλ. 

ΤΠῸ τοίεγθηοα ἴῃ τὰς αὐτάς 15 ἴο ξυγγέ- 
νηται---δεινοῖς 5589 Ὁ. Αϑ5ι5. σοῃ͵]θοίαγα 
τὰς αὑταῖς ὁμιλίας ἰ5. τοηρ ἴῃ ροϊηΐ οἵ 
56η56. λάθρᾳ ξυγγιγνόμεναι: νἱΖ. ΜΠ 
{πε ἀεβίτεβ οἵ {π6 “ἀγτοῃεβ᾽: 566 550 Ὁ. 

13 ἐν ἀνδρῶν κτλ. ὙΠε 5ίαίε!υ οᾶ- 
ἄεποα ἰ5 νου οἵ {π6 {πεϑιηθ: οὗ τὴν--- 
τέλεσι Βύο Ἑ, ἀπά 5ε6 {πε στϑπηαυ]ςα οὗ 
Τιοηρίητ5 οἡ τῆ Πτη απα {Π6 δυγδηροηθηΐ 
οἵ νγογᾶβ ἂ5 8 εἰδεπιθηΐὶ οἵ ὕψος (περὶ 
ὕψους 30 Π{.). 

560 15 ἀναδραμόντες κατέσχον: 
ἼΔΙ ἋΡ ἀπᾶ βεἰζθᾷ.᾽ ἀναδραμόντες Ρ͵6- 
56γγ 65 {Π6 τηβίδρμου ἴῃ ἀκρόπολιν (560 8). 

17 εἰς. Λωτοφάγους: “ἰο {ποβ6 1.ο- 
ἰοβ-θαίειθ᾽ ἰαπᾶ.᾽ ἐκείνους τείεϊβ. ἴο κη- 
φήνων 5509 Ὁ. ὙΠε ἤρυγα 5. 5ΕΓΠΕῚΠΡῚΥ 
ΔΡρτορτγϊαίο, ἴου ἔπ Ἰοΐοβ- ἤοννευ οἵ ββῃβιιαὶ 
Ἰπάπ]σθηοθ τηα]το5. τη8 1}, ὙΠῸ 15 δὴ οὐρά- 
νιον φυτόν ((Ἰξηι. ΑἸεχ. Οολογέ. σα Οσεγιέ. 
οὔκ εἄ. Μίρμεο, [ο]]ονίησ Ρ]αΐο 7771. 
90 ΑἹ, ἰογσεῖ “{π6 1 6 Ια] ραΐαοθ ὑνἤθηοα 
Ὧδθ οαπλα.᾽ ΟΥἉ, ΝΠ 510 Α, Β 7172... ἈΠ ([ῸΥ 
Λωτοφάγοι) Τκιο. δα]. 2-4ὰ., Απίῃ. Ραὶ]. 
Χν 12. ὃ μισῶ Λωτοφάγων γλυκερὴν λιπό- 
πατριν ἐδωδήν (1{Ππ τοίθεγθποα ἰο ρίοα- 
ΤἝΔΠΪ51η). 

φανερῶς κατοικεῖ: πὸ ἰοηρεῖ λάθρᾳ 
(56ο Β). δ ρ]Ἱουίεβ ἰπ 5 5Βῃῆαιηθβ. Ηδῖ- 

νου θη 5 κατοικεῖ -- ἐκεῖ :- ἴῃ ΗΪαςα οὗ κατοι- 
κεῖ ἰ5 ΠΟΙ͂ ἈΠΠΘΟΘΘΘΆΤΥ 8Π6 5Ρ0115 {Π6 
τη τη. 

19 τοῦ βασιλικοῦ τείχους : 1.6. {π6 
γα ]] ἐπο]οβίηρ {ΠῸ ἀκρόπολις (560 Β), Ψ ΠοΥΘ 
{π6 500] 5 Κίῃηρ οὐ γα ]]ησ ῬονσοΥ ἱπ ΠΑ 15. 

Β56ΟΡ 21 οὔτε πρέσβεις κτλ. : “ΠΟΥ 
δάγηϊξ δ ΘΙ ΡΑΞΞΥ Οὐ νν]58 νου 8 ΒΡΟΪζθῃ 
ὈῪ Ρτϊναίε ρείβοῃβ οὗ πηδίμγου γϑαῦβ.ὐ ΤΠ 
οσοηίζαβὶ 15 θεΐνεθη {πὸ ξυμμαχία 1ἰΞΕ} Ὁ, 
σοηϑβίϑίϊησ οἵ τΠ6 λόγοι οὗ οἰκεῖοι, ἀπὰ 
“ΔΙ Ραββα άου- νου 5᾽ οὗ ἰδιῶται, 1.6. ἸΏ6ῃ 
ὙΠῸ ἰαῖκα πὸ ρατὶ ἴῃ ΡαΌ]ς οΥ οἴποϊαὶ 
18. ὙΠΕΙΓ σταργεβεηίδίϊοηβ νγοι]α βοῦν 
ἃ5 δἰ ραβθαάουβ ἴο ῃοβα οἵ {6 οἰκεῖοι, 
ΠΕ ΠεΥ [Π6 οἰκεῖοι ᾿η5ρῖγα {Ππθῖὰ ΟΥ ποί. 
Τι Πα5 οἴΐζεῃ θθεη ροϊηίεα ουξ {παΐ Ρ]αίο 
15 [ΠΙηκίηρ οὗ ΑἸΟΙ Ια 65 ἴῃ ναυοιδ ῬΑ 5 
οὔ {Π15 ἀεδβουρίίοη (5ε6 6.5. ϑιθιηῃασχί 
Εὐρεϊοίξμεγιρ᾽ ῬΡ. 2390, 698 2. 238), ὅ'ι56- 
ΠΏ] Οερ. “γένυν. 1 Ὁ. 233 δῃᾷ Πεῖ- 
τνογάθηῃ 7 7γιθηι. ΧΙΧ Ρ. 337); δῃᾷ πεσε, 1 
ῬοΙΙονο, μῈ Πα ἴπ τὶ ἢ εβογίβ. οὗ 
Θοογαίαθϑ ἴο τεοϊαϊηλ πῖτα. (ΟἿ, ΝἹ 494 Ὁ 321. 
Δα Ἐβρθοΐα! νυ δγνηεῤ. 215 Ὁ Π. ΕῸΣ πρεσ- 
βύτερος Ἰ[ ταίεγαποα ἴο ϑοογαΐίεθ 568 
ἀγαθοῖς καὶ πρεσβυτέροις 111 400 6 71. ; ἀηά 
ἴογ ἰδιώτης ἃ5 ΔΡΡΙΪδα ἰο Πίηι, «12ο]. 3.2 Ε;-- 
338. Τῇ ογάθι ἀπά τῇγίῃτη, 45 ἴῃ ἐν 
ἀνδρῶν θεοφιλῶν εἰσι διανοίαις ἀὌονα, ἰδ ἴπ 
Κααρίηρ νἱἢ (Π6 βίαν δ ηα 5ΟΠΟΥΟι5 
δἸοψιθηοα οἵ {π6 ννῇο]8 ρᾷββᾶρε : οἵ. 1Χ 
575 Ὁ. Οχ Βδαάϊαμιβ σοπῃ]θοίαγα δι’ ὥτων 
ἴογ ἐδιωτῶν 5886 Αρρ. ἵν, 

σ 

μ) 
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᾽ 7, “ ΄ Ν Χ Ἂ ᾿ὃ ΓΟ ΧῚ θ , ᾽ ΄ 

αὐτοί τε κρατοῦσι μαχόμενοι, καὶ τὴν μὲν αἰδῶ ἠλιθιότητα ὀνομά- 
ζοντες ὠθοῦσιν ἔξω ἀτίμως φυγάδα, σωφροσύνην δὲ ἀνανδρίαν 

-“ Ψ Ε , , 

καλοῦντές τε καὶ πρροπηλακίζοντες ἐκβάλλουσε, μετριότητα δὲ καὶ 
7 Ω 

κοσμίαν δαπάνην ὡς ἀγροικίαν καὶ ἀνελευθερίαν οὖσαν πείθοντες 
- αν ἴω 

ὑπερορίζουσι μετα πολλῶν καὶ ἀνωφελῶν ἐπιθυμιῶν; Σφόδρα γε. 
Τούτων δέ γέ που κενώσαντες καὶ καθήραντες τὴν τοῦ κατεχο- 

, Ι «ς ΕῚ ᾽ “Ὁ Χ Α͂ Ἁ , 7] Ν 

μένου ' τε ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ τελουμένου ψυχὴν μεγάλοισι τέλεσι, τὸ 
“ Ν Ἄ ’ὔ͵ 7ὔ 

μετὰ τοῦτο ἤδη ὕβριν καὶ ἀναρχίαν καὶ ἀσωτίαν καὶ ἀναίδειαν 
λαμπρὰς μετὰ πολλοῦ χοροῦ κατάγουσιν ἐστεφανωμένας, ἐγκωμιά- 

Ϊ “ 

ζοντες καὶ ὑποκοριζόμενοι, ὕβριν μὲν εὐπαιδευσίαν καλοῦντες, 
3 ΄ Ν ΕῚ δ 3 , Ν ἠ 2 ͵ Ν 

ἀναρχίαν δὲ ἐλευθερίαν, ἀσωτίαν δὲ μεγαλοπρέπειαν, ἀναίδειαν δὲ 
2 7ὔ ς ΑΕ 3 [2 τα ᾿] 5 ν , Ἂ , ᾿] ἀνδρείαν. [ ἄρ᾽ οὐχ οὕτω πως, ἦν δ᾽ ἐγώ, νέος ὧν μεταβάλλει ἐκ 
τοῦ ἐν ἀναγκαίοις ἐπιθυμίαις τρεφομένου τὴν τῶν μὴ ἀναγκαίων 

Ν . , - 
καὶ ἀνωφελῶν ἡδονῶν ἐλευθέρωσίν τε καὶ ἄνεσιν; Καὶ μάλα γε, 

-» 3 “» - ἴω 

Ζῇ δή, οἶμαι, μετὰ ταῦτα ὁ τοιοῦτος οὐδὲν 
“ » :ἢ ἣ; ᾺἊ ᾿ Ε] , ς Χ ᾽ ΄, Χ 

μᾶλλον εἰς ἀναγκαίους ἢ μὴ ἀναγκαίους ἡδονὰς ἀναλίσκων καὶ 
΄ Ν , ᾿ , ᾽ Ψν ΤΑΛΥῸΝ " ἣΝ τῷ Ν Χ χρήματα καὶ πόνους καὶ διατριβάς": ἀλλ᾽ ἐὰν εὐτυχὴς ἢ καὶ μὴ 

, 2 χ 2. Ἷ Ν ,ὔ ῇ “ “ΜΙ 

πέρα ἐκβακχευθῇ, ἀλλά τι καὶ πρεσβύτερος γενόμενος τοῦ πολλοῦ 

“ 3. τῷ; }] “ 

ἢ δ᾽ ὅς, ἐναργῶς. 

22 μαχόμενοι: νἱΖ. ψΙ τὸ φειδωλόν ἰ[5616 ἱπίο ἃ λαμπαδηφορία " (Μοιητήβεη 
(56ο ο). 1.6. Ρ. 220): οἵ. Ατ. ὅγορς 340 ἢ. ἔγειρε 

αἰδῶ. ὅ56ε κύοΑ. ὙΝΊΉ νηΐ [Ὁ] ον 5 ᾧφλογέας λαμπάδας ἐν χερσὶ τινάσσων Ἴακχ᾽, 
οἴ. Το. 1Π| 82. 4 ΠῚ δηα Ἰβοοῦ, “1γεοΐ. 
20, δαραΐζ. τ2ι (πη μ] γα Ολγο)ι. 
“Δεϊξγαρε ΡΌ. 15 [{.). 

23 σωφροσύνην κτὰ. ΤΠις. ].ο, τὸ 
δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα. ΚΟΥ. 
Ἐπν. 2 λοογι. Βορ ἀνανδρία γὰρ τὸ πλέον 
ὅστις ἀπολέσας ] τοὔλασσον ἔλαβε. Τί 
ἰ5. ΡΙΌΟΡΔΌ]6 {παῖ Ρ]αίο παᾷ Τπιογάϊαε5 
ἴῃ Πὶβ5 ΠΗΙΠΩ : 5686. Θ΄ ΒΘ 1} (7... Φημέτ. 
1 Ρ. 234. 

“6 μετά: “ψ| (Πδ6 αἱὰ οἵ᾽ (2). Κ͵ῖγ- 
εἰγεῖριεγιρ γι1:, ΘΟΠ πο 6υ). 

27 καθήραντες κτλ. ΤΠε ἱπΊΑΡΘΓΙΥ͂ 15 
Ῥοτγγοννϑα πτῸπὰ ἴΠς6 Ε]Θαβι πα χἱῖ65. Οἡ 
1Πῃ6 ἢγϑί ἀδὺ οἵ [πΠεὲ ἀτεαίογ Μυϑίθχίββ, 
ὙΠ ]ΟῊ νγαβ ο81164 ἅλαδε μύσται, ἴοοῖς ΡΙαοα 
[Π6 οἸδαηβίηρ οὗ {πε μύσται ἴῃ [Π6 56α : οἔ, 
Μοτιησηβθη 4 5)6 α΄. δίααέ ΑΛ. Ρ. 207 71. 
2. κατεχομένου ἴ5 τι5684 8δ5 ἴῃ 7767. 00 Ὁ 
κατεχομένους ἐκ τοῦ θεοῦ. 

560 Ε 28 μεγάλοισι τέλεσι κτλ. 
ΤῊΘ δγομαῖς (ουπιϊπαίΐοη ἴῃ μεγάλοισι 
δας βοϊθιημηϊ : 566 Οἢ 1 330 Β. λαμ- 
πράς -- “ἴῃ ἃ ὈΪαΖζα οἵ Ἰρῃς.᾽ ΡῬ]αίο᾿β 
Ἰαηρσιασα ννουἹὰ ουσροθί ἴο δῇ ΑἰΠπθηΐαη 
[6 ὈΓΠΠαηΐ σοεπα οα {Π6 ονβηϊηρ οἵ (Π6 
Ιδοομυ5- αν, ἤθη τΠ6 " ΡΓΟσΘβϑίοη (ΟΠ ]ονν- 
ἵπσ ἴῃ68 ἤριυγτα οἵ [Ιδρομιι5 ἰγαηϑίογπιεα 

ὦ Ἴακχε. ὍὙΠδ οχι]θα ὕβρις εἴς. ατὰ σοῃ- 
ἀποίςα Ποιηα {πΠ|κ6 Ιδοοπὰβ ἴο ΕἸειιϑῖς. Τη 
χοροῦ (ἴετα 5 δὴ δ᾽] ϑίοπ ἕο {πΠ6 χορὸς 
μυστῶν. 

32 μεγαλοπρέπειαν. 866 οη νἹ 486 Α. 
561.Α 2 τοῦ--τρεφομένου. Μαβοιι:- 

1η6, ποῖ πριῖθυ. 
τὴν--ἄνεσιν. [ΙἰΟΥΠΠΘΥΪΥ τοαᾶ εἰς 

τὴν (ΜΠ ΠΕ ἀηα πηλην ΟἴΠΟΥ Μ85) ἰἴῃ- 
βίραα οἵ τήν, ὰϊ πον Ὀοϊθνα {Ππαΐ Α 5 
τρηῖ. “Νοη δβὲ [Ιάἄθμ, εἰς δημοκρατικὸν 
μεταβάλλειν, εἰ τὴν --ἐλευθέρωσιν μετα- 
βάλλειν. δος ῥγΥῖι5, {Ππ4 Ρῥοβίθγϊαβ, παθς 
νία, 1116 Πηϊ5 εϑί᾿ (ϑοιῃηθῖ6υ). ΤΕ Ρ]αΐο 
μαά υνυϊτθη εἰς, 1 βῇῆουϊ ἃ αν Ὀδθῃ 
[Ὁ] οννεα ΌΥ δὴ δοοιιβαίϊνα τηδβοι!ηθ, σοπ- 
{ταϑίϊηρ ΜΠ ἐκ τοῦ---τρεφομένου, ἃ5 ἰπ 
553.Α εἰς ὀλιγαρχικὸν ἐκ τοῦ τιμοκρατικοῦ 
ἐκείνου μεταβάλλει. ΕῸΓ (Π6 π56 οὗ μετα- 
βάλλει οἴ. (νν ἢ ΘΟ πο 461) 1ν 424 Ὁ οἱ αἱ. 
ὙΠ τῃ6 ἴοτοα οἵ ἄνεσιν οὗ ΙΧ 575. ΔΑ 
(ἀνεθέντα) ἀπ 500 Α. 

6 εὐτυχὴς ἢ -Ξ “1 δ 15 [ουτυπαίς ̓  ἰς 
πλ ἢ Ὀοίίου τΠδη εὐτυχήσῃ (( ΟΡ ει), ννϊο ἢ 
γγΟΙ] τηθαῃ “ἰ 6 εσοοιηδβ [οχτ(παΐρ.᾿ 
ΟἿ ΙΧ 578 6 72. 

7 ἀλλά τι κτλ. : “Ρεϊΐ, οννϊηρ᾽ αἰβὸ ἴῃ 
Β0Ιὴ6 πηρᾶβιγα ἴο (Π6 ἱπἤπθπηος οὗ ὑϑαῖβ, 

16----2 

25 

30 
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θορύβου παρελθόντος μέρη τε καταδέξηται τῶν ἐκπεσόντων καὶ Β 
- “ Ἅ, “- 

τοῖς ἐπεισελθοῦσι μὴ ὅλον ἑαυτὸν ἐνδῷ, εἰς ἴσον δή τι καταστήσας 
ἌΣ Ὁ ἣΝ ,ὔ . , ὅν ΄, αΎ Τςς κα 

1ο Τὰς ἡδονὰς διάγει, ΤΉ παραπιυπτουσῇ ἀεὺ ΟσήΕερ λαχούσῃ τὴν εαὑτου 

5 

20 

25 

ἀρχὴν παραδιδούς, ἕως ἂν πληρωθῇ, καὶ αὖθις ἄλλῃ, οὐδεμίαν 

ἀτιμάζων, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου τρέφων. 
ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀληθῆ οὐ προσδεχόμενος οὐδὲ παριεὶς εἰς τὸ φρούριον, 

Φ Χ ϑ Ν 7 Πάνυ μὲν οὖν. ἹΚαὶ λόγον γε, 

ῳ᾿ , - « ,7ὔ ᾿] -“ Ι -“ ἿΥ " “- ΕῚ -“ ἐάν τις λέγῃ, ὡς αἱ μέν εἰσι τῶν ' καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν ἐπιθυμιῶν 
᾽ὔ [ὦ - -“ Ν Ν “ 

ἡδοναί, αἱ δὲ τῶν πονηρῶν, καὶ τὰς μὲν χρὴ ἐπιτηδεύειν καὶ τιμᾶν, 
Ἀ Ν - 5 “ »ν 

τὰς δὲ κολάζειν τε καὶ δουλοῦσθαι" ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἀνανεύει 
Αδ κτς τ ΜΉ. ΟΣ ΝΥ 3 ᾿ ΣΟ ΕΡΣ, τ ΄ τε καὶ ὁμοίας φησὶν ἁπάσας εἷναι καὶ τιμητέας ἐξ ἴσου. Σφόδρα 

΄ Ψ [2 ὃ 7, “ ὃ [2 Ο Ε “ 3 δ᾽ . , Ν γάρ, ἔφη, οὕτω διακείμενος τοῦτο δρᾷ. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ 
“-“ Ν, ζω 7 

διαζῆ τὸ καθ᾽ ἡμέραν οὕτω χαριζόμενος τῇ προσπιπτούσῃ ἐπι- 
θυμίᾳ, τοτὲ μὲν μεθύων καὶ καταυλούμενος, αὖθις δὲ ὑδροποτῶν καὶ 

7, κ᾿ ᾽ 3, ͵ 7, Ε ἊΝ 
κατισχναινόμενος, ἰ τοτὲ δ᾽ αὖ γυμναζόμενος, ἔστιν δ᾽ ὅτε ἀργῶν 

κ ᾽ ἣ 7 
καὶ πάντων ἀμελῶν, τοτὲ δ᾽ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίβων: πολλάκις 

δὲ πολιτεύεται, καὶ ἀναπηδών ὅ τι ἂν τύχῃ λέγει τε καὶ πράττει" 
7 Ἁ ΄ κ 

κἄν ποτέ τινας πολεμικοὺς ζηλώσῃ, ταύτῃ φέρεται, ἢ χρηματι- 
στικούς, ἐπὶ τοῦτ᾽ αὖ. καὶ οὔτε τις τάξις οὔτε ἀνάγκη ἔπεστιν 

“ ἴω .} ᾿ ἣ - 

αὐτοῦ τῷ βίῳ, ἀλλ᾽ ἡδύν τε δὴ καὶ ἐλευθέριον καὶ μακάριον καλῶν 
“- “- “ Ν , τ" { 

τὸν βίον τοῦτον χρῆται αὐτῷ διὰ παντός. ἸΠαντάπασιν, ! ἢ δ᾽ ὅς, 
, 3 ἴω Ν , ’ ΓΙ 

διελήλυθας βίον ἰσονομικοῦ τινὸς ἀνδρός. Οἶμαι δέ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

9. ἑαυτὸν ἘΠΖ : ἑαυτῷ ΑΠ. 20. τοτὲ Π: τὸ Α. 

Ιιατὲ (2 ἡγεοίζμγεσ Ὁ. 608 7:1. 230) ΜῈ 
τῆι οἢ ΡΥΟ ΔΌΙ1 {Π]10}κ5 {πὲ {Π6 ρουίγαϊς 

γΏΠΘη {Πα ἔπτηθ] οὗ {Π6 50] Πα5 τη ΒΕ] 
Ραβϑεά᾽ εἰσ. ΟΥἿ 229 6. Ρ]αΐο τηβδῃβ 
ἴῃηαι σοοά ἰογίππθ ἄοαβ βοιηείῃϊησ, πᾶ 
στονηρ' ἀΡῈ {Π6 ταβί. 

561 Β ο εἰς ἴσον κτλ. Ῥ]εαβιγαϑ 
816 τεραγάβα Ὀγ (ῃς δημοκρατικὸς ἀνήρ 85 
1πΠα ΙΝ] τι4]} πη ἀγα τοσαυάθα Ὀγ (ῃς δημο- 
κρατικὴ πολιτεία (557 Α, 558 Ο 7271.) : 
ΤΠΘΥ ἃ΄Ὲ 411 ει]. ΕῸΣ ὥσπερ λαχούσῃ 
566 ΟΠ 557 Α. ἕως ἂν πληρωθῇ τηθδδῃ5 
“111 6 (ποῖ “1ἰ,᾽ 25 Ὁ. δηά Ν,, εἴς.) "15 
ΠΠ1εα.᾽ ϑθηβιαὶ ρ]θαβιγεβ πληροῦσι Ὀε- 
οᾶσβ6 {πεν αἵα πληρώσεις: οἵ. λέ. 35} Π, 
ΤΠΙ5 5 (Π6 χαραδριοῦ βίος 50 ῬονΘΥΓΑ]]Υ 
ἀρββουι θεά ἴῃ Οογρ. 403 Α4---494 Ὁ. 

13 τὸ φρούριον κτλ. ὙΠε φρούριον 15 
1η6ς ἀκρόπολις οἵ δσύο Βα ΔΊ ἐάν τις 
λέγῃ κτλ. οἷ. Οο7.». 405.Χ ΓΕ 

561 Ο τὸ διαΐζῇ κτλ. ΤΏς δημο- 
κρατικός, |κ6 (ῃ6 5ιαΐα οἵ νγνῃϊο ἢ Πα ἰ5 [Π6 
σουηίεγραγί, ἰδ ἃ ᾿ἰνίηρ Ἐχαηρ]Ὲ οἵ [Π6 
Ογτοηαὶς οὐ οἵ μονόχρονος ἡδονή: 566 
5574, Ὁ, 7221. διὰ ἈΡ.7 207 Β, 211. ϑίεϊη- 

15. ἄτανῃ ἤοπὶ ΑἸοΙ δα 4θς, μοβα ἦθος 
(ϑαγϑβ ΡΙαί. “42ε. 2. 1) πολλὰ ς---ὠἀνομοιότητας 
καὶ πρὸς αὑτὸ μεταβολὰς ἐπεδείξατο. (ΤΥ. 
Επγ. ΑΠ|22. ττ15---ἰὐ1 ῥᾷδια δ᾽ ἤθεα τὸν 
αὔριον ᾿μεταβαλλομένα χρόνον ἀεὶ! βίον 
ξυνευτυχοίην, ἀῃηα (1 ΝΘ ΠΟΘ ηΙρ Ζ οί, 
αηιαὶ Μ᾽ 7,21. 11 Ὁ. 311 72.) [Π6 Ξ(υΠἸκίηρ Ρατγα]- 
16] ἴπ Ῥυγάθβη᾽β “δεαίρηι αι ΧΙ εὐλτϊοῤλεῖ 
545 ἢ. Οτ ἀνομοιότης 45 τηδυ]τίησ ἀΘΟΑΥ͂ 
ἴῃ τηθῃ ΔΠη4 οἰ[165 566 547 Α, 557 Α 7222. 

561 "Ὁ 25 οὔτε τις τάξις κτλ. ““ΤῊςΘ 
ΔΌΒαΠοΘ οὗ ΡΠΠΟΙΡΙ6, μ6, [τ (Π8 ἄδιηο- 
οταῖϊς βίαϊβ, τηδῖτθβ ἰηΐο ἃ ρυϊποῖρὶς᾿ἢ 
(ΝΕ  ] ϑηῖρ 1.6. 11 Ρ. 210) Οῃ οὔτε 
ἀνάγκη 866 557 Εὶ 221., Πα οη ἡδύν 561 Ο ». 

561 Ε 28 ἰσονομικοῦ : “ἴο ἡνγ»ῆοπι 81} 
Ιανν5 ἀτα βαια]. “π14] ἰαννϑ5᾽ (ἰσονομία) 
νγὰ5 {π6 ῥσγουα οἹαίηλ οἵ ἀβῃιοοσαον (Ηαϊ. 
ΠΙ 8ο, Βετιρὶς Ζοδέ. 7,γ7. 617.4 111 800]. 12)» 
ἼΤΠΕ δημοκρατικός φρτδοίϊδεβ Πα Π6 
ῬΙΈΔΟἢ 65 ὡς ἀληθῶς---Ὀν ἱπηραγία}}ν Ἰρηου- 

Ε 
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᾽ὔ [. ᾿ς Ν , 

καὶ παντοδαπόν τε καὶ πλείστων ἠθῶν μεστόν, καὶ τὸν καλόν τε 
, .“ ᾿] ,ὔ ἈΝ , [ον Ν ἢ, ὃ - ἃ 

καὶ ποικίλον, ὥσπερ ἐκείνην τὴν πόλιν, τοῦτον τὸν ἄνδρα εἶναι, ὃν 30 
ἴ ἿΩ 

πολλοὶ ἂν καὶ πολλαὶ ζηλώσειαν τοῦ βίου, παραδείγματα πολι- 
- Ν , Ἄ 2 ς »ῃ " ἊΡ τ ,ὔ δ 

τειῶν τε καὶ τρόπων πλεῖστα ἐν αὑτῷ ἔχοντα. Οὗτος γάρ, ἔφη, 
» γε 9 ΄ αν Ἀ ῃ ς “ ΒΡῪ Ὁ 

ἔστιν. Τί οὖν; τετάχθω ἡμῖν κατὰ ] δημοκρατίαν ὁ τοιοῦτος ἀνήρ, 

ὡς δημοκρατικὸς ὀρθῶς ἂν προσαγορευόμενος ; Τετάχθω, ἔφη. 

ΧΙΝν. Ἡ καλλίστη δή, ἦν δ᾽ ἐγώ, πολιτεία τε καὶ ὁ κάλλιστος 

ἀνὴρ λοιπὰ ἂν ἡμῖν εἴη διελθεῖν, τυραννίς τε καὶ τύραννος. Κομιδῇ 

γ᾽, ἔφη. Φέρε δή, τίς τρόπος τυραννίδος, ὦ φίλε ἑταῖρε, γίγνεται; 

ὅτι μὲν γὰρ ἐκ δημοκρατίας μεταβάλλει, σχεδὸν δῆλον. Δῆλον. 

22. οὗτος ΑΞ φὶ: οὕτος (-1) Π: οὕτω νε] οὕτως ΚΞ φῷ εἰ [οτίαββε Αἰ, 

πο ἜνΕΥ ἴα! ΒῸΓ [Π6 εἰγπιο]ορίοδὶ 
ἤρσυτα οἵ. Π| 376 Β 721. 

29ῶ παντοδαπόν τε καὶ --- μεστόν. 
ΕΙΟΠαγά5. ρύόροβαβ ἴο νυυϊζα {Π6 σεηϊξνα, 
τευηδ Πρ “’ΘΌΧΘΙΥ ἴΠ6 ϑνοσὰ5 ἀγ6 ΡΆγΆ}]6] 
ἴο ἰσονομικοῦ.᾽" ΤιορΊοΑΠν {Ποὺ ἀγα, Ὀπὶ 
στατητηδίϊοα ΠΥ {ΠΟΥ ποεά ποῖ Ρε, ἴογ {Π6 
Πίδ οἵ δὴ ἰσονομικὸς ἀνήρ 15 οὗ οοιγδ6 ἰσονο- 
μικός. ΔΝ ΊΕΙ πλείστων ἠθῶν οἴ, πᾶσιν ἤθεσι 
πεποικιλμένη 5576. 

καὶ τὸν καλόν τε κτλ. [1{.: “ἀηα (Παΐ 
115 τηᾶπ ἰ5 {ῃ6 Ὀδδαας] «πα πηδηγ- 
Πο]ουτεα τῆᾶῃ, 8ἃ5 (6 οἷΐγ Ἂἀδβου θά 
ΔΌονε᾽ (νὰ ἴπΠ6 Ὀεδαςι] δηα τηδηγ- 
ςο]οιγαά οἰ(γ). ““Θυπὶ αἴνοῖβα ΠΟΙ ΠΤ 
εἰ αἰν]αἴπι σαηθία, ὉΠῸΠῚ 5᾽ ΠΠΡΙΘχ ἃς 
τϑοΐιπη, Δ]ογατη ἀπ ρΡΙοχ, αἰαὶ τη] ΠΡ] 6 χ 
οἵ ναυίπθη. Οὐ ΡῬΥϊπιο δοσθηβθηαιβ αϑῖ, 
ὁ ἁπλοῦς, 4αἱ 4Ἰ(ΕΥ1, ὁ διπλοῦς, Ὠΐα νΕ͵Ὸ ὁ 
καλός τε καὶ ποικίλος «ια1 (ϑομηεϊο). 
ΤΠι5 πηάδειβίοοα [Π6 υίϊο]α 15 βία] Ὺ ἴο 
1[Π6 ροϊπί, δπὰ {πϑῖθ 15 ΠῸ ὑθᾶβθοῃ [ού 
ὙΠ ηρσ τῶν καλῶν τε καὶ ποικίλων νΜ 1} 
ψιπά. Β δὰ ὟΝ. Η. Τποιηρβοηῃ. Οἢ ποι- 
κίλον 586 557 Ο 71. [1{ 15 νουίῃγ οὗ γειηαυς 
ται ΟἸεπιθηΐ ἱπίεγργεῖβ [56 ρ 5. “οοαΐ οἔ 
ΤΩΔΩΥ σΟΙΟυΓβ᾽ ἴη ἴΠ6 ΟἹ “Γδβϑίαιηθηΐ ἃ8 
ΒΥγ Δ Ο] σα] οἵ ἄδβίγα : εἴη δ᾽ ἂν ἐπιθυμία 
ποικίλον ἔνδυμα (δἼγογ). ν΄ 8. 84 Ο εα. 
Μ|ὶρηο). 

80 ἐκείνην τὴν πόλιν. 866 557 6, 
Ὑ ἢ νυ ΏΙΟἢ ἀηα 557 Ὁ (Π6 ννογά5 ὃν πολλοί 
ΚΤᾺ. 4Ὑ6 4150 'ἰπ οἴοβα σουγθθροπάθποβ. 

562 ᾿-,568 Ε 72) γεριαΐγς 10 αδ- 
σογίύε ἐνγαη)γν ἀπε {16 ἐνγαγιγείξα ἱ 7,172. 
«1: οἰΐραγεῖλν τας ουεγίλγοτυγε ὧν {δε 171:- 
σαΐϊαίς ῥεγσεξ οΓ τυεα δ, 59 αἰδ)ισογαςν 
δερίγις ο ἐλαηρα ἴο ἐγγαγιην, τυλο)ι ουΐἱ εε- 
ὀέαγε7γ5 ῥγουΐαίς ἐλξ τυΐγιε οΓ7 ἢ γεξαίογε {71 
ἐχεισοῖυε ἀγαπρλίς. ΑΙπαγοὰν τρριαδγ ἐλε 
"αρ!6 οΥἹ ̓ γεράρηε {γιγεοίς ἐὐόν» ἀερανγ γι γιέ 

οΥΓ 1272--- οϊτϊεαϊ, αἰογεσέϊς, δαμεαΐϊογιαϊ, 
αρια σοείαί: ἐλε ὑδῦν αορὲ αι ὀεαςίς οὗ 
ὀηγαΐίεγι ὀφεογθ ἐατγεέεα! τυ ἐΐε γευαῖ 71 
τΐσθ. 7091. ἐλε βριαὶ οἰαρε γὸ γεραγαὶ τυλαί- 
Ἔύε)' ἦς ῥαϊαῖ ἐο ἰατυς, τυλείλε)γ τυγϊέε7: ΟΥ̓ 
χεγτογ167ι. 

562 Αἴ. 5 ἡ καλλίστη κτλ. ΑΞς 
ΟἸΙραγογ [611] ἃ νἱοϊτη ἴο {Π86 βχοαβϑῖνα 
Ρατγϑαϊε οἵ 115 1464], νὶΖ. ΝΥ δα! τη, 50 αἰϑὸ 
1πΠ6 εχίταναραηί ἀδνοίίοη ἴο ΠἸΠΡουγ ἀπά 
Θαπ ΠΥ βανοτγίβ ἴῃ οουβα οὐ {{π|6 {Π6 
ἀεπιοογαίῖο ϑίαϊθ, [ἢ 562 Α---565 ἢ ΡΙαἴο 
Ραῖ5 Ὀείοτε 5 ἴῃς αἰ ογεηΐ βίαρεβ ἴῃ (Π 6 
[411] οἵ ἀδιποοσδου: οἱ. Αὐϑδὲ, 2921, Δ 4 
1201} 30---ἰ2028 38, ΠογΘ [ῃ6 νδυίοιιϑ 
εἴδη τῆς δημοκρατίας ατε αἰδιϊησ τ ]5Πη64, πα 
Νεντηδη 716 δοηϊες ὁ “γ͵Ἱδίο δ ΤΙΝ ῬΡ. 
ΧΧχνὶ---Ἰχὶ. Ρ]αίο᾽β ἀββουρίϊοη, ἃ5 πβι8], 
σαη 6 Π|αβίγαι θα ἴῃ ΤΉΔΠΥ ΡὈΪασθ5. [ΓῸΠῚ 
Οτϑεῖς ἀπά δερϑοία!ν Αἰμαπίαη ΡΟ] ἰοα] 
Δη ἃ βοοῖαὶ 11{: 5668 562 ἢ, Ε, 5063 Β;, Ο, Ὁ 
ΑἹ]. 7171. 

562.Α 5. γίγνεται-- “ῥτοάϊί,᾽ “ατιἀ6- 
το ητθιι5. 586. οἴει ̓  (ϑομπο θυ). ΟἿ. 1 
412 6 οἱ δὲ γεωργῶν ἄριστοι ἄρ᾽ οὐ γεωργι- 
κώτατοι γίγνονται, ᾿πεέλγα. 208 Ε ὥστε 
σὸς πατὴργίγνεται ὁ κύων καὶ σὺ κυναρίων 
ἀδελφός, Ἰηίτα 566 Α, ΙΧ 5706 Β ἀπὰ 2)γοέ. 
225 Β ΨΠῊ ΤΥ ποία δὰ ἰοο. “δ μαϊ,᾽ 
9.95 ϑοοῖαίθβ, "ἀο να ἢπᾶὰ ἰο Ὀ6 πὸ 
ἐλαγαείδγ οἵ ἰγγαπηγ δ ΑΒ [ΟΥ̓ 15. ογιρυ), 
ἰϊ 5 ργεῖν οὈνίοιιβ {Παΐ ὑνΥα ΠῊΥ σΟΙΠ 65 
ἔγοιη ἀδηιοογαογ. ΕῸΓ {ΠῸ οτάδυ οἵ 4π65- 
ἰοης οἵ. 558 56. ὙΠῈ νογὰβ ὅτι μὲν γὰρ 
κτλ., θη (αϊκθη π᾿ σοπποχίοη νυ ἢ τς 
ΡΙΘοραϊησ αἰιθϑίίοη, βθοὴ αἱ ἢιβδί βρῆς 
ἴο βιιρροβὲ {Ππαὶ (Π6 μεταβολή ν}1}} ποῖ 6 
ἀφβου θᾶ: Ῥὰΐϊ οἷ. ν 466 ν, νεῖ μὲν 
γὰρ ἰ5 πιϑεα ἴῃ ἜΧΘΟΙΪΥ {Π|6 58 Π16 γᾶν, δηὰ 
(ο]]οννεα ὈΥ ἃ [}}] ἀσσοιιηΐ οὗ {π6 ἰορῖς ἴοὸ 
ὙΠ Οἢ 115 οἰαιιβα γείθσβ 566 αἷδὸ Ἀρρυνῦ. 
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ἮἿἾἌ ᾽ 3 , οἴ εἶ 3... » 3 ’͵ ,ὔ 

ρ᾽ οὖν τρόπον τινὰ τὸν αὐτὸν ἔκ τε ὀλιγαρχίας δημοκρατία 
“ “ γίγνεται καὶ ἐκ δημοκρατίας ' τυραννίς; Πῶς; Ὃ προὔθεντο, Β 

3 Ε “ Ἄ. “- 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀγαθόν, καὶ δι’ ὃ ἡ ὀλιγαρχία καθίστατο---τοῦτο δ᾽ ἦν 
““ 4 7ὔ «ς “- 

πλοῦτος: ἢ γάρ; Ναί. Ἢ πλούτου τοίνυν ἀπληστία καὶ ἡ τῶν 
γ , ΝΝ Ν “ 

ἄλλων ἀμέλεια διὰ χρηματισμὸν αὐτὴν ἀπώλλυ. ᾿Αληθῆ, ἔφη. 
ΞΔ ᾽ ϑ᾿ νιν οὗ ὃ Ψ «ς ΄ ὩΑ ς ΤᾺ 4 ͵ ἣ᾿ ρ᾽ οὖν καὶ ὃ δημοκρατία ὁρίζεται ἀγαθόν, ἡ τούτου ἀπληστία καὶ 

΄ὔ΄ ταύτην καταλύει; Λέγεις δ᾽ αὐτὴν τί ὁρίζεσθαι; Τὴν ἐλευθερίαν, 

1ο 

5 “ ΄ “ ἂ εἶπον. τοῦτο γάρ που ἐν δημοκρατουμένῃ πόλει ἀκούσαις ἱ ἂν ὡς Ο 
» ΄ Ν Ν “ }] ᾽ ΄, » 2 - [ 

15 ἔχεί τε κάλλιστον καὶ διὰ ταῦτα ἐν μόνῃ ταύτῃ ἄξιον οἰκεῖν ὅστις 
᾿ , Ν “ “ 

φύσει ἐλεύθερος. Λέγεται γὰρ δή, ἔφη, καὶ πολὺ τοῦτο τὸ ῥῆμα. 
ΓΑ ᾽ 3᾽ 3 δ᾽ ΕῚ » «“ 53 ἴω δ) 3 “ ς ἴον Υ, ᾽ 7ὔ 

ρ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅπερ ἤα νῦν δὴ ἐρῶν, ἡ τοῦ τοιούτου ἀπληστία 
ΔΉ - ες 2 Ἷ Ν ΄ Ν , ’ὔ ’ὔ 

καὶ ἡ τῶν ἄλλων ἀμέλεια καὶ ταύτην τὴν πολιτείαν μεθίστησίν τε 
Ν “Ὁ “ 

καὶ παρασκευάζει τυραννίδος δεηθῆναι; Ἰ]ῶς ; ἔφη. Ὅταν, οἶμαι, 
» , ἴω 

20 δημοκρατουμένη πόλις ἐλευθερίας διψήσασα κακῶν οἰνοχόων προ- 
στατούντων τύχῃ, ' καὶ πορρωτέρω τοῦ δέοντος ἀκράτου αὐτῆς Ὁ 

θ θ “ δὴ ΕΝ ὃ ,7ὕ ΩΝ Ν ". ἴον τὰ Ν Ν 

μεθυσθῇ, τοὺς ἄρχοντας δή, ἄν μὴ πάνυ πρᾶοι ὠσι καὶ πολλὴν 

δ ποθ: οὗ ςοἄά. ἡ Π: οπι. Α. Ιο. πλοῦτος τητι5 ΟΠΊΠΙ ΤΠ 

σοάϊουθπι Ψιμά. ἘΠ: ὑπέρπλουτος ΑἸ 4: γίνεσθαι ὑπέρπλουτος ΞΕ. 
τισμὸν ΑἸΠ: χρηματισμῶν οοτΐ. ΑΞ", 

" ἄρ᾽ οὖν κτλ. Ὀερίηβ ἃ Ἰοῃρ ἀδβουὶρ- 
ἴοπ οἵ {πε τρόπος τῆς γενέσεως : ἴΠ6 τρό- 
πος τῆς πολιτείας 15 ποί ἀεπβουθεα {1]] 
566 Ὁ ἢ. δεῖς ἀραΐϊῃ {Π6 βἰἰπαίίοπ ἴῃ 
466 Ὁ 15 πδαυῖν, ἱπουρὴ ποΐ 4αϊῖ6, Δη4]1ο- 
σοι: 566 ποίβ δα ἰοοσ. ΕῸΣ οἴου νἱθνν5 
οἡ [15 ραββϑαᾶρα σοηβα! ΑΡρΡ. ΚΝ. 
5628 8. προὔθεντο: 56. [Π6 ΟἸΕἸΖΘῊ5 

οἵ {πε οἹ]ραυοῃϊοαὶ ϑίαίς. 14 ]ΠΠΌΡαῦτη τθαᾶβ 
προὔθετο, ΟἹ ἸηΐΕΙΟΙ ΜΒ Δα ΠΟΥ ; Ραΐ 
1Π6 ῬΙ γα] 15. εαϑῪ ἘΠΟῸΡἢ : οἷ, 550 Ὁ. 

9 καὶ δι᾽ ὃ κτλ. ἐΧρ]αίη5. ἀηα Δ1}ρ]1- 
ἢε5 ὃ---ἀγαθόν. Δ εΔΙἢ ἰ5 {Π6 οαυδα οἵ 
ΟἸΙράτοῃγ, [παξ “πη δοοοιπί οἵ ψῃΐοἢ 1 
γγὰ5 ΘϑίὈΠ5Πεα: οἷ. 550 Ὁ ἢ, 551, 5558 
(τοῦ προκειμένου ἀγαθοῦ). ὙΠΕ τεδαϊηρ 
δι’ οὗ (566 ε7. 71.) γγου ἃ τηαῖκα γεα ἢ [Π6 
ηΙδα715Σ ΟΥ̓ Ζ715 γ17167η} ἴῃ Ῥτοάπιοϊηρ {Π6 
τϑβαϊί, πα {Π|5 1 νγὰβ ποῖ, Ἔχοβρί ἴῃ {Π6 
Ἰοοβθ 56η568 ἰπ ψνΙοἢ {πε προκείμενον ἀγα- 
θόν 5 αἰϑο ἃ πιξᾶῃβΒ. 1 [ΟΥΠΠΘΥΥ σΘΟΠἾΪΘΟ- 
τατοᾶ δι᾽ ὃ αὖ (1. δεν. τν Ρ. 357)» Ὀαΐ αὖ 
ἴ5. πηϑα 4 0]6. ΕῸν ἴπ6 οοιταρίοη ἴῃ (Π6 
Μ85 566 ποίϑ οῃ διὰ τοῦτο Χ το ᾿. ονγεῖί 
ὙΓΟΠΟῚΥ ἰτγαμβίαίεβ καθίστατο ὈΥ “Υγὰ5 
πιαϊηςαϊ 64. 

το πλοῦτος. 866 ε7. 722. ὙἼΠ6 ΠΙΔ]ΟΥΥ 
οἵ βαϊζοτς γοΐεςὶ ὑπέρπλουτος : ΤἹΡΉΓΥ, ΙΟΥ 
1πΠ6 νογὰ 15 ποῖ υϑϑα δχοαρί 85 8ῃ δά]βο- 
{ἶνε. Α Ποβί οἵ επιθηάδίϊομβ μὰ5. Ὀθθη 

11. χρημα- 

βιρρεβίε, ὁ πέρα πλοῦτος (ΚΊΟΠίοΥ “δεᾷ. 
“γό. τ867 Ρ. 146), ὑπέρπλουτος -- πλοῦτος :- 
(ΘΑ ]ΠΡαιπι), ὑπὲρ πλούτου (Μαάν!ρ---Παῖ 
1Π6 τι56 οἵ ὑπέρ 15 ποῖ Δθονε 5:15Ρ1010}), 
που πλοῦτος ((ΔηΡ0 611), ὑπερπλουτεῖν 
(αραά 1. «ηα (.), εἴπερ τι, πλοῦτος (ΑΡΕΙΐ 
Δεν. ὠλ11. Ἰγοελ. τ805 Ρ. 968). ϑ8ῖ6- 
ῬΒαπιβ᾽ οοπ]εοίατα γίγνεσθαι ὑπέρπλουτον 
νγὰβ δάορίεα ὈΥῚ Αβδί. ὙΠπ8Ὲ δχρυβϑϑίοῃ 
ὑπέρπλουτος πλοῦτος Οὐσοι5 ἴῃ [ο8η. 
Τθαπιαβο. 1Π 733. Α βἄ. ΜΙρπε, Ραΐ ἴῃ ἃ 
ΒίρΉΙΪν τπεϊογῖοαὶ ράββασα ἀπα νι Πποὰΐ Δ ηΥ 
τείεσθηοθ ἴο Ρ]αίο. 10 15 ρσόθαθὶν Ὀεβὲ 
ἰο τεοδά πλοῦτος, ΜΙ ΘΟΠηΘΙαοσ δπᾶ 
Ἡδυθδπη. ὑπέρπλουτος ΤΩΔΥ Πᾶνα ΟΥρΊη- 
ΑἸ Ῥδεη ἃ τηδιρΊη8] ποίβ ἰηἰθπάβα ἴο 
7604}} ὑπέρπλουτοι ἴῃ 552 Β. 

11 ἀπώλλυ. 555 Ο---557 Α- 
13 ἐλευθερίαν. 866 557 Β 71. 
562 14 ἀκούσαις--- ἐλεύθερος τἱηρ5 

11|κ6 δῇ βοῇο ἰγοιη βοῖηδ οὗ {ΠπῸ ραπερυγιβίθ 
οἵ Αἰμθηβ: οἵ. Ελιγ, 707: 669---75 ν 
7͵έμεέχ. 230.Α ἢ. ἀπά ὙΠπο. 11 37. 2. 

15 ἔχει-- κάλλιστον (5.. ἡ δημοκρατου- 
μένη πόλι) - “15. 115 [αἰγεδί ῬΟββθβϑβίοη,ἢ 
ποί “1 Πδ5 {Π|5 1ῃ {Π6 ΠΙρῃδβί ρϑγίβοιϊίοη ᾿ 
(45 Ξιιρσοβίβα ἴῃ [. ἀπά (.). 

20 προστατούντων. ὅε6 Οἢ 568 ΟΠ. 
562 » 22 ἂν μὴ -- ὀλιγαρχικούς. 

ΕῸΓ ἃ 5 Π|ίηρ δχᾶη!ρ]Ὲ 566 {Π6 δοοσοιιηΐ 
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΄ Ἁ , ΄ὔ ᾽ ’ ΄- , Ν 

παρέχωσι τὴν ἐλευθερίαν, κολάζει αἰτιωμένη ὡς μιαροὺς τε καὶ 
“ “ δ ΄ “Ψ' “ 

ὀλυγαρχικούς. Δρῶσιν γάρ, ἔφη, τοῦτο. Τοὺς δέ γε, εἶπον, τῶν 
᾿ Ν 

ἀρχόντων κατηκόους προπηλακίζει ὡς ἐθελοδούλους τε καὶ οὐδὲν 25 
Ν , Ἂς .9'»» 

ὄντας, τοὺς δὲ ἄρχοντας μὲν ἀρχομένοις, ἀρχομένους δὲ ἄρχουσιν 
ς 7 0.3, Ν 7 2 - Ν “ τά ᾽ Ε) ΄ 

ὁμοίους ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ ἐπαινεῖ τε καὶ τιμᾷ. ἀρ οὐκ ἀνάγκη 
2 , Ι , β, Ξε [ο Ν “ ὅλ θ ’ 3 Α ΤΠ Ν "ἢ Ξ 

Ἐ ἐν τοιαύτῃ ' πόλει ἐπὶ πᾶν τὸ τῆς ἐλευθερίας ἱέναι; ῶς γὰρ οὔ; 
5 . ῃ ΣΝ, 

Καὶ καταδύεσθαί γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε, εἴς τε τὰς ἰδίας οἰκίας καὶ 
[ο , “ θ ,ὔ, Ἔ: ᾿ 7 Ρ] γι Π [οἷ 53 δ᾽ 

τελευτᾶν μέχρι τῶν θηρίων τὴν ἀναρχίαν ἐμφυομένην. ἰἰῶς, ἡ ὃ 30 
- ΄ 

ὅς, τὸ τοιοῦτον λέγομεν; Οἷον, ἔφην, πατέρα μὲν ἐθίζεσθαι παιδὶ 
“ ῇ ᾿ -" Ν ΟΟΤΕΡΝ Εν δὲ ΄ Ν ΄ 

ὅμοιον γίγνεσθαι καὶ φοβεῖσθαι τοὺς ὑεῖς, ὑὸν δὲ πατρί, καὶ μὴτε 
᾽ ,ὔ 7 ’ δ 4 ΝΕ 5 , 3 “ 

αἰσχύνεσθαι μήτε δεδιέναι τοὺς γονέας, ἵνα δὴ ἐλεύθερος ἢ" μέτοικον 
Ι “-“ , 

568 δὲ ἀστῷ καὶ ἀστὸν μετοίκῳ ἐξισοῦσθαι, καὶ ξένον ὡσαύτως. 
“ πὰ 3 , Ν ον 

Τίγνεται γὰρ οὕτως, ἔφη. Ταῦτά τε, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ σμικρὰ τοιάδε 
͵ “- Ν “ 

ἄλλα γίγνεται" διδάσκαλός τε ἐν τῷ τοιούτῳ φοιτητὰς φοβεῖται 

καὶ θωπεύει, φοιτηταί τε διδασκάλων ὀλυγωροῦσιν, οὕτω δὲ καὶ 
““ Ν' Ἕ 

παιδαγωγῶν" καὶ ὅλως οἱ μὲν νέοι πρεσβυτέροις ἀπεικάξονται καὶ 5 
“ Δ. 5 , ον 5, » ς δὲ Ῥ θ , 

διαμιλλῶνται καὶ ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις, οἱ δὲ γέροντες ξυγκαθιέν- 
“- “ 3 Ἂ 

Β τες τοῖς νέοις εὐτραπελίας τε καὶ χαριεντισμοῦ ἱ ἐμπίμπλανται, 
“ “» 5 

μιμούμενοι τοὺς νέους, ἵνα δὴ μὴ δοκῶσιν ἀηδεῖς εἶναι μηδὲ δεσ- 
Ν ΄ 3 ᾽ , "ὕ 3 

ποτικοί. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δέ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔσχατον, ὦ 
- ΄ [οἷ ’ 5 “- ᾿ 

φίλε, τῆς ἐλευθερίας τοῦ πλήθους, ὅσον γίγνεται ἐν τῇ τοιαύτῃ τὸ 
, .“ Ἀ ΦἸᾺ5 , Ἀ δ" Ἂ νὰ φ , 

πόλει, ὅταν δὴ οἱ ἐωνημένοι καὶ αἱ ἐωνημέναι μηδὲν ἧττον ἐλεύθεροι 
- ΄ 7 

ὦσι τῶν πριαμένων. ἐν γυναιξὶ δὲ πρὸς ἄνδρας καὶ ἀνδράσι πρὸς 

αὐα ΏὭρ. 21]. 1ν 2. οἵ [ῃς ρτοσθεάϊηρβ αἰζεγ Αὐρίηυβαθ. 1ὴ 
Χοη. Ζ7εἴ.1 ἡ. 12--15. 

562 Ε 30 μέχρι τῶν θηρίων. ὅεε 
ΟΠ 563 6, Τ᾿. 

31 πατέρα μὲν κτλ. (Οἵ. λατυς 7ο1 Β, 
[Χεπ.] Δ. Αἐλ.1 8---τ2 ἀηὰ 2767)1. 111 5. 
15, τό (Ηδγπιαπη Οερελ. τι. δγοίον» ὦ, ί. 
Α11. Ρ. 91). 

568 α 6. ξυγκαθιέντες. ν 467 Β 5. 
5688 09. τὸ δέ γε κτλ. “Βαϊ {Π8 

Εχίγεπιθϑδί αἰποιης οἵ ἐγεθάοτῃ νη ]Οἢ δἀρ-. 
Ρεαῖβ ἰπ βιοῃ ἃ οἷΐγ ἴ5. θη εἴο.: Π|. 
ἐ(ἢς δχίτομηα οἵ (Π6 ἀπιοιῃΐ οἵ [τεθάοπι 
εἴς. τὸ---ἔσχατον 15 ἴῃς 5ι10]6οἱ ἴο 5οπη6- 
(ῖηρ Πἰκς ἐστιν οἵ γίγνεται τηἀογβίοοά : οἔ. 
ΘΟἢ. Ιἀϊοιη5. 85 οὗ τοι ἕνεκα ἠρόμην---ὅτι 
ΚΤᾺ. 1 320 Β, ΨΏΘΓΕ 566 ποίθ. Τ7]|16 ββη- 
ἴθποθ ἰ5. ποῖ δχοϊαπηαΐουυ, ἃ5 50ηΠ16 Πᾶνε 
βιρροβθά. ΝΠ πλήθους ἐλευθερίας οἴ. 
πολλὴν--τὴν ἐλευθερίαν 562 ᾿, ἀμὰ ((οΥ 
πλῆθος) ΙΧ 501 Ε (πλῆθος οὐσία), δατυς 
ΧΙ 913 Ὁ, 7 εκεί. 158 Ὁ (πλῆθος χρόνου) 

ΤῊΪ5 Ἔχρ] απδίίοῃ 
15 [παΐ οἵ Θομποί θυ, απ πα 14 0]γ τἱρηΐ, 
ΤΠῈ ἘΠρΡΊΙ5ἢ βαὐϊίοβ ἀπά ἰγαπϑίαἴουβ μα κα 
τοῦ πλήθους ἀξερεπα οἡ ἐλευθερίας : Ὀπὲ 
ἐἐ βοΥν 1 βαύναθαι8 ΠΟ διηΐ ρᾶ15 τοῦ πλή- 
θους,᾽" απ ὅσον---πόλει 15 ποῖ ΘΑ51}Υ ΘΙ ΓΠΘΓ 
βεραταίεα ἔγοιῃ πλήθους οΥὙ σοῃπεοοίοα ν1Π 
ἔσχατον. 

11 ὅταν--πριαμένων. (. [Χεη.] Δ ε. 
Αἰλ. 1. τὸ Π, τῶν δούλων δ᾽ αὖ καὶ τῶν 
μετοίκων πλείστη ἐστὶν ᾿Αθήνῃσιν ἀκολασία, 
καὶ οὔτε πατάξαι ἔξεστιν αὐτόθι, οὔτε 
ὑπεκστήσεταί σοι ὁ δοῦλος κτὰ. [Ι͂η Ατβί. 
Μ]}οί. Ἐ τι. 1313035 δούλων ἄνεσις 15 5αἸά 
ἴο 6 ἃ ϑυταρίοπι οὗ Ἔχίγαπηθ ἀ ΘΠ ΟΟΥΔΟΥ͂. 

12 ἐν γυναιξὶ κτλ. Ατἱδί. 1.6. ΡὍΌΘ5 
{αυῖ Π Ὶ δηὰ 5ρβαῖκ5 οἵ ἃ γυναικοκρατία περὶ 
τὰς οἰκίας. Α Οετηδῃ οὐ οΠαγαοίοσίϑεϊ- 
ΘΑ 5665 δὴ “δαμίγα Ὁ] 6 1Πυϑιγαίοη οὗἉ 
Ρ]αιο᾽β γεπηαυῖκο ἴῃ ἴῃ 5οοῖαὶ 11{ “76 Π65 
{γα ηϑα τ] δ βοιθη ϑ.δαϊνογεὶ 5 (ΒΘ εἰπῃ τὶ 
Εἰὐρι δ δεγιρ Ρ. 243). ϑόπὶβ παν δοοιβοά 
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γυναῖκας ὅση ἡ ἰσονομία καὶ ἐλευθερία γίγνεται, ὀλίγου ἐπελαθό- 
Ὡ ᾿] “Ὁ 

μεθ᾽ εἰπεῖν. 

τις ἐπὶ στόμα; Πάνυ γε, εἶπον. 
Οὐκοῦν κατ᾽ Αἰσχύλον, ἔφη, ! ἐροῦμεν ὅ τι νῦν ἦχθ 

Ν ", [ ΄ Ν Χ 
καὶ Εγωγε οὕτω λέγω. τὸ μὲν 

Ν “ ἤ ““ Ἔ: Ν - » , “ » “Ζ ΄ ᾽ 

γὰρ τῶν θηρίων τῶν ὕπο τοις ἀνθρώποις οσῳ ἐλευθερώτερά εστιν 

2 ἴω ΩΝ 5 », :) "74 7 Ε ἐνταῦθα ἢ ἐν ἄλλῃ, οὐκ ἄν τις πείθοιτο ἄπειρος. 
Ν 

τε κύνες κατὰ 
Δ ἊΝ Ν 

καὶ ἵπποι καὶ 
ἣΝ 

20 θαι, κατὰ τὰς 

ΡΙ]αίο οἵ δἰγεδαν [ογρείηρ {Π6 ΠΡ ΈΥΑ] στα 
οἵ Βοοῖς ν (Κτοῃη .ΡῸ 1. .52. Ρ. 214): θυΐϊ 
8. ἰά6α] οἰ 15. πα [Πϊηρ, ἀπά ἃ ἰανν]685 
ἀξιηοούδου ἃποίμευ ; δηα εογγϑῤέϊο ορέϊηιξ, 
1π {Π6 τεϊδίίοηβ Ὀθίνγαεπ {Π6 56 Χεβ, 85 1Π 
ΟἾΠΘΥ οα565, ΤηΔΥ νγ6}} 6 2εβϑζηα. 
568ς [14 ὅτι νῦν-- στόμα : “ναί 

ΥῸ56 ἴο ΟἿ Π1Ρ5 1π5ῖ ΠΟΥ͂, γνΠαίθνου τ θ6,᾽ 85 
ΑΘβου 5 οΡβεσνεβ. 866 Αδβοῆ. ἤγαν. 
337 Τηάογῖξε 334 Νυοὶς. ΤῊΕ ταίεγεποα 
1Πη νῦν, ΜΏΙΟΝ Πεῖα ἃ5 ἴῃ 50Π16 οἴ ΠΕ 
ῬΙΆΠα5 (ΠΙ 1148 71.) Πᾶ5 ἴπ6 τηδαηϊηρ οὗ 
“75: πονν,᾿ 15 ἴο 562 Ε καὶ τελευτᾶν μέ- 
χρι τῶν θηρίων τὴν ἀναρχίαν ἐμφυο- 
μένην. Ναιοῖὶς τεϑίογεβ ἴΠ6 ἱταρτηθηΐ οὗ 
ΑΘ Πυ } 5 ἴῃ {Π6 ἔογπι ὅτι νυν ἦλθ᾽ ἐπὶ 
στόμα: πὶ {πε Θπο] ἰς 15 ἸπρΙ βαβίησ, πὰ 
85 ὅτι 15 ΑΌβθηΐ ἔγουη {Π6 οἵ ἢεὺ ἴννο ρ΄δθθβ 
ὝΜΠΕΓα {Π6 ααοίαίϊοη οσσυγβ (ΡΙαέ. ““γιαέ. 
7065 8, ὙΠεπὶ: 7: ΙΝ 52:8) Ααβοῆν 5 
Ῥτονα ψτοία νῦν γὰρ ἦλθ᾽ ἐπὶ στόμα 
(“7π5ὲ σομλε ἴο ΤΥ ᾿ἰρ5.) ΟΥ̓ Βουηδίπιηρ οὗ 
1Π6 βου. ΜΙ {ῃ6 σαηευαὶ 56 η56 οἵ, ΠῚ 
3094 Ὁ. Ξ5Δ1Δ΄ ΘΧΡΙΘβϑίοη5. ἴῃ (Ἃατεεῖς 
᾿ΠΠογαΐασα αὐ οο]]θοίεα ὈΥ Θοπδθίευ. οἡ 
1)ῖοη. Ηδ]. ὧδ κοι. Φεγόώ. ῬΡ. 12, 13. 
Ταοκβοῦ ᾿ΠΡΘΠΙΟΌΒΙΥ ῬΥΟΡΟΒΘ5 ἴο σοηπεοΐ 
{Π6 Ργθϑεπΐ ράββϑασα ψ ἢ Αὐἱϑί. ΖΦ 2λ. Δῖζε. 
ΠῚ 2. 11Π18 9 ἢ., ΨΠετα δε ΠΟΠἸΘοἴτΓε5 
οἷον λέγοντές φασιν ἐκπεσεῖν αὑτοὺς ἃ ([οΥ 
ἢ) οὐκ εἰδέναι ὅτι ἀπόρρητα ἣν, ὥσπερ 
Αἰσχύλος τὰ μυστικά ( γοςεεαϊζγερα 77 ἐλὲ 
Οαγιὦ. ἐλ, ϑοε. ΧΙΠ 8 δῃηα Ζοριγγαί οὗ 
“Αϊοίοσ» ΧΧΝΤΙ Ρ. 10 1.). “151 ΡΟΒΒΊ0 16 ἢ 
ἢδ δ5}.5 ““1παΐ [6 ρῆγαβε ἦλθ᾽ ἐπὶ στόμα 
15. ἃ Ῥγόνευ 14] σασνῖναὶ οἵ {Π6 Ὀ]βα πτρϑᾶ 
ΠΥ͂ ΑΘβομυϊα5. πη Ρ]αίῃ. ῬΙΌΒ6 οἡ Ἴδε 
Οσοαβίου γοίεστεα ἰὸ ἴῃ {(πΠ6ὸ Ζζλίω ὃ 
1 {πϊηἰς απ ΑἰΠδηΐδη βρθαϊεῖηρσ ἴῃ μ]αϊη 
ῬΙΌβ8 νου] Πανθ βαϊά ἦλθεν ἐπὶ στόμα 
ΟΥ̓ ἐπὶ τὸ στόμα, πιοί ἦλθ᾽ ἐπὶ στόμα. ΤΠ 
6] 51 Ο 15 {γα ρΊο. 

[5 οὕτω: 1.6. ἴπ [Π6 ΒΡ: οἵ {Π68 
ΑΘϑοθυ]θαη Ρῆταβα: {πὸ δα οσουγΓεά ἴο 
Τὴ6, δηᾷ 1 5841} ουΐ, {Ππουρ Πανου 50 
εχίταναραηΐ δηΐ ἀρϑαχα ! 

ι6ό ἐλευθερώτερα. Εοχ (ΠΕ οοπῃοοτά οἵ. 

», » 3. [4 ἈΝ “Ὁ ᾽ 7, Ἃ ὄνοι πάνυ ἐλευθέρως καὶ σεμνῶς εἰθισμένοι πορεύεσ- 
ς Ν ϑ ψ “Ὁ 5. ΤᾺΝ 5 “- ὙΝ Ἁ 54».7 ὁδοὺς ἐμβάλλοντες τῷ ἀεὶ ἀπαντῶντι, ἐὰν μὴ ἐξίσ- 

Μ΄]. 45Ὲ δπᾶ δατὺς 657 Ὁ (Α50). 
18 τὴν παροιμίαν. ὙΠΕ ΡγΟνΕΙΡ νγα5 

οἵαπερ ἡ δέσποινα, τοία χὰ κύων (3.8}0].), 
Δα τηδδηΐ ὅτι ὁποία δέσποινα, τοιαύτη καὶ 
ἡ θεραπαινίς “11κ6 τηϊδίγεβθ, πκὸ τηδἹᾶ.ἢ 
ΡΙ]αΐο ἴα]κεβ κύων ΠΠΕγᾺ}}Υ : πεποα ἀτεχνῶς. 
566. Γ,οαίβοῃ ἀπη4 ϑΘομποιθυνη 2. 47Ό67. 
ΟἿ᾽. τ Ρ. 44. Τμα ἰγάνε]]εσ 1 τηοάθτῃ 
Οτεθοβ ψ}1}} ΥΘ ΘΠ θΕΥ {Π6 “ ἀδπγοοίδία 
ἀορϑ᾽ οἵ Ῥεϊοροπηεβίδη ν]]αρα5. 

γίγνονταί τε δὴ κτλ.: “γε, απηά 
{πεῖ αὐῖβα ῬΟΐῃ Ποῖβεβ ἀπά δαϑϑθβ᾽ εἴς, 
ΤῊϊ5. Ἐχρ] ηδίιοη--- [ον εἰ 5---οαίοῃεθβ [ῃ68 
ΤΊ ΟΟἸς-Πεγοῖὶς Πυτηοιγ οἵ ἴΠῈ6 ραββασε ἀπά 
15 δ {Π6 ϑαηδ {{Πὴ6 δαϑῖευὺ συαιηηηαίϊοα }} 
{Π8ῃ ἴο ΒΌΡΡΙΥ, 1 ΘΟΠ ποι ου, οἱοίπερ οἱ 
δεσπόται οὐ, ν»ἱ ἢ (ΔΙΏΡΌΕ]], ἐλεύθεροι οΥ 
{πΠ6 Π|6. ὙΠεῖδ 15 ΠΟ ρτοιπηά ἴου βιιβρθοῖ- 
ἴῃ {Π6 ἰεχί 85 βϑοῦῆβ πανβ ἄοπθ. Ρ]δίο᾽ 5 
ΠαπΊοΥο 5. 4 οβουρίίοη Ὀγίηρϑ νἱνια]ν Ρε- 
ἴογθ ἃ5 ἴΠ6 Ἀπδσοῃϊοα] σοπαϊίϊοη οἵ {Π6 
ΑἸἰΠδηΐδη βίγεείβ. ΕῸοί- ραββεηροβ Πᾶνα 
ἃ ῬΟΟΙ {{π|6 οὗ 1 ψγἤεγα {ΠῈ ναῦν ᾿εαϑίβ 
οἵ Ῥυγάδῃ ἔουβοοίῃ αὐα ἰαϊηΐθα ἢ [Π6 
ΒΡΙΓ οὗ ἀδιποοσαου ' “ὙΠ6 τερυ]αίίοῃ 
ΟΥ̓ {ταῇῆο,᾽ τϑιπαυκβ Βοβαπαιαεῖ, Ραμα ρ5 
8. {|{116 βθπ θη] Ο 1510, “15 1Π 50Π16 ἤερτεα 
ἃ. Υ64] ἰεϑί οἵ βοοῖαὶ ογήθγ.᾽"" Νὸο ἀουθί 
1}15 15 δὶ ΕΪαΐο ᾿πθδη5. 

20 ἐμβάλλοντες κτλ. ὅ8εε: [ἢς δηχιϑὶηρ 
Δ Πα οΠαγδοίογιβίίς ἀπεοάοία αροὰὲ ΑἸοὶ- 
Βιαά65᾽ Ομ] ΠοΟά τη ΡἸΙαί. κε. 2. 4 μικρὸς 
ὧν ἔπαιζεν ἀστραγάλοις ἐν τῷ στενωπῷ, 
τῆς δὲ βολῆς καθηκούσης εἰς αὐτὸν ἅμαξα 
φορτίων ἐπήει. πρῶτον μὲν οὖν ἐκέλευε 
περιμεῖναι τὸν ἄγοντα τὸ ζεῦγος" ὑπέ- 
πιπτε γὰρ ἡ βολὴ τῇ παρόδῳ τῆς ἁμά- 
ξης᾽ μὴ πειθομένου δὲ δι᾽ ἀγροικίαν, ἀλλ᾽ 
ἐπάγοντος, οἱ μὲν ἄλλοι παῖδες διέσχον, 
ὁ δ᾽ ᾿Αλκιβιάδης καταβαλὼν ἐπὶ στόμα 
πρὸ τοῦ ζεύγους καὶ παρατείνας ἑαυτὸν 
ἐκέλευεν οὕτως, εἰ βούλεται, διεξελθεῖν, 
ὥστε τὸν μὲν ἄνθρωπον ἀνακροῦσαι τὸ 
ζεῦγος ὀπίσω δείσαντα, τοὺς δ᾽ ἰδόντας 
ἐκπλαγῆναι καὶ μετὰ βοῆς συνδραμεῖν πρὸς 
αυτον. 

ἀτεχνῶς γὰρ αἵ 
ἈΝ 7 5» φ , » 7 Α 

τὴν παροιμίαν οἱαίπερ αἱ δέσποιναι, γίγνονταί τε δὴ 

Ο 



563 ΕἸ ΠΟΛΙΤΕΙΑΘ Η 249 
΄ Ψ, ἈΝ 

Ὁ τηται" καὶ τἄλλα πάντα οὕτως ! μεστὰ ἐλευθερίας γίγνεται. Τὸ 
2 , ΕἸ » ΕῚ ΄ Μ Ψ᾿ - Ν " ᾽ Ν “ 

ἐμόν η᾽, ἔφη, ἐμοὶ λέγεις ὄναρ' αὐτὸς γὰρ εἰς ἀγρὸν πορευόμενος 

θαμὰ αὐτὸ πάσχω. Τὸ δὲ δὴ κεφάλαιον, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάντων τούτων 

ξυνηθροισμένων ἐννοεῖς, ὡς ἁπαλὴν τὴν ψυχὴν τῶν πολιτῶν ποιεῖ, 
Ό - , -“ Ν Ν 

ὥστε κἂν ὁτιοῦν δουλείας τις προσφέρηται, ἀγανακτεῖν καὶ μὴ 
ΕΣ, “ ΄ “ λ. Σ ἠδὲ “ ΄ 

ἀνέχεσθαι; τελευτῶντες γάρ που οἶσθ᾽ ὅτι οὐδὲ τῶν νόμων φρον- 

τίζουσιν γεγραμμένων ἢ ἀγράφων, 
δεσπότης. Καὶ μάλ᾽, ἔφη, οἶδα. 

563 Ὁ 21 τὸ ἐμόν γ᾽ --ὄναρ 15 πηδηϊ- 
ἔεβ! !Υ Ρῥγόνθυ 14] (Θομημ δι θ). ΕῸΥ ὄναρ 
οἵ. Ολαγηι. τ73.Α ἄκουε δὴ---τὸ ἐμὸν ὄναρ 
«πα 7) εαεί. 2οΙ Ἑ. 

22 αὐτὸς γὰρ κτὰ. “1 [ΓΕΘ ΠΕ]Υ εχ- 
Ρογίεπος παῖ γοι ἄδβοῦῖθα θη 1 πὶ 
ΟὮ ΠΥ ΨΑΥ͂ ἴο πε σουπίτγυ,᾽ 56. [Πτο ΡῈ 
1Πε σοπρεβίβα βἰγεείβ οἵ Αἴ πεπβ. Τουγείτ 5 
ἐΠΘη 1 ἰαϊκα ἃ σου ΠίτΥ ννα]]ς ̓  15 ΠαγαΪν 
δοοιταίθ. ΤΠ ρῥτοβεηΐ πορευόμενος 5Που]α 
θεὲ ἰαἸζθη ἴῃ 115 {1]] ἴογοθ. 

25 κἂν ὁτιοῦν κτλ. Τῇ {Π6 πι146]6 15 
ἴο Ὀ6 ΡῥγΓεβββά, νὰ πγιιβῖ ἰγαπβὶαΐα : “ἡ 1 ΔΗ͂ 
τῆᾶπ ΔΡΡΙΪδῈ5. ἴο Πίμηβει [Π6 νυν ἰθαβί 
ἄερστεε οἵ 5]ανευυ ̓  εἰσ. Ὑηαΐ 15 ἴο 58Υ, 
{πεν αἴ 50 βϑηβιῖνε ἴΠαΐ {παὺ σδηποῖ 
Ῥεδγ ἴο 566 ΔΠΥ͂ ΟπῈ τηδἰκίηρ ΠΙΠΊ561[ ἄνθη 
4 το] Ἴίγηρ᾽ 5'ανθ. [!π (Π6 βαογεα πᾶῖὴβ οἵ 
Ἐτεεάομι, Τειοοσαου, ὙΠΟ ἢ 15. ΠΟῪ ΟἹ 
{πε νεῖρεὲ οἵ Τγήαπην, ρμιῖβ [τεβάοιη 
ἄονγη. ὙὉΤὴε ββϑηςπηθηΐ 15 Ῥεῖπαρβ ἃ 
1111 Ἄχαρσογαίθα, θαΐ οὐπουννῖβα βυϊτ4 Ὁ]8 
ΘΠΟΙΡΉ ; ΟἾΪΥΚ νγα σπου] ταίῖποὺ Πᾶνα οχ- 
Ῥεοίεα Ρ]αΐο ἴο δχρῦεββ {Π|5 πιθαηίηρ ὈΥ͂ 
αὐτὸς αὑτῷ προσφέρῃ. Τ{ {ποτα ννδ 8 ΔῃΥ 
γν6}1- ἀπ πο ηἐἸσαις Ἔχϑιηρ]65 οἵ [Π6 πη144]68 
οἵ προσφέρειν υϑεᾶ [οΥ ἴῃς δοίϊνα, [ΐ 
νου Ὀ6 Ὀείζοσ ἴο οοηβίπιθ προσφέρηται 
845 ἴΓ 1 ψεῖα προσφέρῃ, ἀπ σι ρροβε (παΐ 
{Πς6 5] νυ ν 15 Δρρ!δα ἴο οἴμϑῦβ: θαὶ τΠ6 
ἰπβίδηοθς οἵ προσφέρεσθαι-:- προσφέρειν ἴῃ 
Βίθρμαηι5- Ηᾶ56 5.ν. ἃγ6 δἰἴΠ Ὶ ἀπ οι 5 ΟΥ̓ 
ἤτοι ἰαΐθ δυΐῆοτθ. ὙΠ 50118016 -ται αἱ 
{πη6 επά οἱ ἃ ᾿ἰπ6 ἰ5 βοπηθίϊ πη65. αΌΡτο- 
ναῖε ἴῃ ὑποῖὰ] Μ85 (8ει6 Βοπᾶ δπὰ 
ὙΠουρθοη μόϊε. ὁ7 ἐάε 1} α]. ὅ0ε. 1 
ῬΙαίς τού), απὰ {15 αοΐ Ἰεπὰβ. δ Ἰ10Π8] 
ῬΙΔΒΙ Β1ΠΠ1Πγ ἰο ΝΥ. Η. ὙΠοιηρβοη 5 οοη- 
Ἰεοίαγθ, παΐ να δῃου]ά ννγϊῖε προσφέρῃ 
ἴου προσφέρηται. ἵ οπος ῥτοροββᾶ τισί, 
Δα {Π6 ῬΥΌΡΟβΑ] 15 ἀρρτονβᾶ ὈῪ ἃ οὐἱεἰς 
ἴῃ 77εἐγηιαίλεγα ΧΧῚΝ Ρ. 252. ὙΠῸ οἰ Ζθ ἢ 5 
ῬεοΟΠΊΘ 850 βϑηβιτϊνα {παὶ (Π6 ἰθαϑί ἄδρτθα 
οἵ ργδόβαγα ΔΡΡΙ θα ἴο Δηγ ϑθοϊίοη οἵ [ἢθτῃ 
τοῦβ65 {Πριὴ αἰ]. Μοαηίπηθ, ἂ5 ποῖ Ποὺ 
οὗ ἴπ656 οοπ)]θοίαγοβ 18 αἶα σοηνϊποίηρ, 

ἵνα δὴ μηδαμῇ μηδεὶς αὐτοῖς] ἢ 

Ι Πᾶνε τείαϊπεα (Π6 μ8 τεδάϊησ 270 
ἐοριξογδ, ΔἸ Πουρ 1 τπΐη]ς ὙΠοΟΠΊρβΟη 5 
οοπ]θοίαγα στεργθβϑεηΐβ γμαΐῖ Ρ]αίο τηθαῃΐ 
ἴο 5ᾶγυ. 

“6 τελευτῶντες γὰρ κτὰ. ὙΠΕΙΘ ἰ5 
βίθδαυ ἀδίευογδίοῃ ; ἀπα {Π6 Ἰαϑί βίαρθ 
οὗ ἀθιηηοούδοῦ ἰ5 {πΠ6 σϑγοῖδί. ἊΑὐ᾽βίοι!β 
ΠοΙ45. {π6 βαπηθ ορίπίοη : 566 7... Δ 6. 
12938 1 ἡ τελευταία τοῖς χρόνοις ἐν ταῖς 
πόλεσι γεγενημένη αἰοηρ ΜΙ τ1291Ὁ0 30 
ΞΘ ΟΣ 5: 

οὐδὲ τῶν νόμων κτλ. ([. Ζατὸς 
ΟΙΒ δἃπᾶ Χεϑη. “7ε|1. τ 7. τ2 ΕΗ. ϑύοῇῃ 
ἃ ἀΕΠΊΟΟΥΔΟΥ νου ὈΚΥ πιθᾶπ5 οἱ ψη- 
φίσματα ταῖπον {Ππᾶῃ ἴαννβ, δηά 15 ἀνά- 
λογον τῶν μοναρχιῶν τῇ τυραννίδι (ΑὙἸκι. 
1.56. ΟἿ αἷϑο αἸΡετὶ “δ Ἴγᾶρε Φ17 Ζ7172. 
σεελ. Αἐλεγις ΡΡ. 70 Π{. 
568Ε-- 566} «δκεά ἐς ἐλε σϑοα τυλήελ 

αἰευφίοῤῥες 1γιίο 7 γγαϑε)ν, ἐχεέσσεῖοθ ἡγεδαονε 
φοιογαΐξίγ ἐχεθσοῖθ σεγϑ μας, τη: ἀεεογα- 
αγιε τοῖδᾷ ἃ εοριηῖογε ατυ. ἀε αἰγογες 
ται Τ,10716 71147)167:0145 αγτεἱ υἹοίε7ιί, αγταἱ 714771 
ἐλὸ αἰδγιοσγαςν 171. ξολ756 ΟΥ {ἔϊηι6 αϑ ΟὐἹζδ 
ἐλεν γιείγιεα οἰΐραγοῦλγ. ΑΚ44 αεριοογαΐϊεαὶ 
,δζαίς εογιίαϊγις ἔλγες οἰαδϑεΣ οὗ εἰξίχεγις (τ) 
ἐλ αἰγογιδς, εὐϊγιργ ἂς τυϑῖΐ ας οἵϊγιρίθςς, 
(2) 2ῴε γίελ τοῖο σεγθδ ας αἰγογιδδ᾽ 270- 
φεγιαΐεγ, (3) {04 7)όηιος, τὐτέλ τὐάονε ἐλὲ 
σου ογείργείν ἐζέ5. 7126 ηιοϑέ αείϊσσ ἡγε 7. 
οΥ ἐλε ἐἰγονιεγγαίονγεέν ὀεζοηεθ ἰεακίεγς οὗ 
ἐλε 2όριος αραΐγιο ἐλε γίελ. Δὲν αὐηιέ οὗ 
ἐχέογέΐογε ἀγα καΐμένιην {ΔῈ ῥγοῤεγέξεα! 
εἰαστος αγ6 αἱ ἠατέ εο»» ε δι ἦγε σογ᾽ αἰ γε 
9 7ογηὶ αγὸ οἶϊοαγολζεαὶ Ραγίγ. 47εγιε8 
αγῖσο ἐηιῤέαςληεδγιές εἴε., ἀραὶ {δε ῥεοῤίέ 
γαηῖσε ἐλθηιδοίφος τεγιεγ α σἰγιρίς Ολαϑηρίονι. 
Ἂς ἐρ ἐλε γαδίε ἀὲ τυλο ἑαςίοα ἀμρεαη ἤολ 
δέζαριό ἃ τυοῖ 50 1115 Ολανιῤίογε 9 1Δε 
Ῥεοῤίε, ἂς σοοῦξ ἂς ἀξ οῤίϊί ἐλὲ ὀίοοα οὗ 
Με οτυ-εἰζίχονια, ἴς αοονιεα 9 ὀέσοηιδ ἃ 
ἐγγαγιί. Ουὶ τυαγ δερέμς, ἐλε Ολαρερῖο)ε 
ἧς εἰἐλ6» αγίωοιε γγονε ἐλὲ ετέγ, αγιαῖ γε:477ι5 
α 7. Πεώρεα ἐνγαγιέ, ογ γεζείθες α ὀοανγ- 
φπμαγαὶ ἰο ῥγοίδεί ἀϊγε 7γο) δεζγεξ ἀτϑαμέΐς, 
ανια ἐπε ἀὐλίευες ἀξ ὁγια,. 
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ΧΝν. Αὕτη μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε, ἡ ἀρχὴ οὑτωσὶ καλὴ 
Ν ΄ - 

20 καὶ νεανική, ὅθεν τυραννὶς φύεται, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Νεανικὴ δῆτα, 
7 Ν Ν Υ “ ἔφη: ἀλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο; Ταὐτόν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅπερ ἐν τῇ 
3 Ψ , 2 , 53 ͵ ] , “ Ν ᾿ 

ὀλιγαρχίᾳ νόσημα ἐγγενόμενον ἀπώλεσεν αὐτήν, τοῦτο καὶ ἐν 
}] Ἧ, - , 

ταύτῃ πλέον τε καὶ ἰσχυρότερον ἐκ τῆς ἐξουσίας ἐγγενόμενον κατα- 

δουλοῦται δημοκρατίαν. 
Ἂ, σας, αν, Ν Ε -“ , 

καὶ τῷ ὄντι τὸ ἄγαν τι ποιεῖν μεγάλην 
- ᾿ 35 φιλεῖ εἰς τοὐναντίον μεταβολὴν ἀνταποδιδόναι, ἐν ὥραις τε καὶ 

5 “ ᾿ ,ὕ 

ἐν ] φυτοῖς καὶ ἐν σώμασιν, καὶ δὴ καὶ ἐν πολιτείαις οὐχ 5θά 
«ς Ἂ " Η γὰρ ἄγαν ἐλευθερία ἔοικεν οὐκ εἰς ἄλλο 

Ἃ 5 , ,ὔ Ἃ τι ἢ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν καὶ ἰδιώτῃ καὶ πόλει. 

“ ΟΝ ὁ " 

ἥκιστα. [ὑϊκὸς, ἐφη. 

Εἰἰκὸς 
᾿ 4 3, γάρ. Ἑϊἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης πολιτείας τυραννὶς 

καθίσταται ἢ ἐκ δημοκρατίας, ἐξ οἶμαι τῆς ἀκροτάτης ἐλευθερίας 

δουλεία πλείστη τε καὶ ἀγριωτάτη. Ἄϊχει γάρ, ἔφη, λόγον. ᾿Αλλ᾽ 
-} γολε ΟἹ τὰ τὰ δ. 9.5 Ἷ ΕῚ ᾽ Ν “ ῳ ΕῚ Σ ΄ 

οὐ τοῦτ᾽, οἶμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἠρώτας, ἀλλὰ ποῖον νόσημα ἐν ὀλιγαρχίᾳ 

1. καὶ δὴ καὶ Π: καὶ Ἁ. 

565 εῆ. 29 αὕτη μὲν τοίνυν κτλ. 
Ιη Ηἰβ δοοοπηΐ οὗ ἰῃξ σεηββϑὶβ οἵ ἰγγδηην, 
8.5 ἴῃ Πῖ5 ἀεβογιρίίοηῃ οἵ {ΠῸ ἐγγαηξ Πἰπηβεὶ, 
ῬΙαίο μαϑ Ὀοτγονγεα βενείαὶ [ξαΐασαβ ΠΌΤ. 
1Π6 οατθοῦ οὗ {Π6 πιοβί οοπβρίσαποιυϑβ ἰγγαηΐ 
οἵ Πῖ5 οὐσῃι ἀρθ, ΠΙοηγβίαβ 1 οἵ ϑυγδοῦβα. 
ϑεβὲ. οὔ δύφ , δηᾷ ἴοσ οἴ παῖ Βἰβίουιοδὶ 
ταίδυεηοαϑβ 566 Β δὶ. 

καλὴ καὶ νεανική: “[ΑἸΓ δηα ρῥτοπᾶ. 
Ἐργ νεανική οἴ. 1 425 Ὁ. 

32 νόσημα: νἱΖ. {πΠ6 ἄτοῃμεβ, ἃ5 εχ- 
ΡΙαἰπεά ἴῃ δό4 Β (ἐκεῖνο τοίνυν κτλ.). 

32 ἐξουσίας κτλ. 866 οἡ 557 Β. ΕῸΓ 
τῷ ὄντι οἵ. ΝΙ 407 Ὁ 7. 
δ64Α : καὶ δὴ καὶ κτλ. 866 ἐ7- 

". ὙΤΠδ οπϊβϑίοη οὗ καὶ δή νγὰ5 ἃ παίιγαὶ 
5110, δη4 ἃ τηδ]ουῦ οὗἨ Μ85 ἄργβα ψιἢ Π. 
Ἐοχ καὶ δὴ καί ψὶῖῃ οὐχ ἥκιστα [ΟἸ]ονν ηρ 
οἷ, (ἢ ϑομηοίάθυ) «δορά. διό Β. ὙΤΠῈ 
ΡΓαβθηΐ ραββᾶρα Ὀτϊηρβ οἷ ΨΕΙΥ͂ ΟἸΘΑΥΥ 
ῬΙαΐο᾽ 5 οοποερίΐομ οὗ ἴῃς 5ίαϊε 85 ἃ Πἰν]ηρ 
οτρϑηϊβηι ἀπ ΠῸ τῆοτε " ἀβαα τηδοῃίης. 
Θε6. οὔ [15 ϑυρ]εος ΒΙαπίβο!! 7 εον 
οΓ ἐλε “5,αίε Ἐ.. Τ. ΡρΡ. 18--2ὸ4 δῃᾶ οἵ. 
5434 21. 

ἄγαν ϑουλείαν. ἘῸΓ [Ππ οτηϊπβῖοῃ 
ὉΓ {πὸ δτίῖοῖε οἱ αὖ 4524 2- δὰ εῖ- 
τα] 5που]ὰ ποῖ γεαα, υν ἢ Θομαρίοσ, τὴν 
ἄγαν, οἵ ἀεἰεῖε ἄγαν ψΜΊ1 ἢ (θεῖ. 

4 οὐκ ἐξ ἄλλης κτλ. [Ιῃ ΘΔ {{πη65, 
δοσογάϊηρσ ἴο Αὐἱβίοις (201. ΒΕ 5. 1305 
7 {ΠῚ ἀεπιοογδοῖθβ ἀϑεᾷ ἴο ρῖνε τῖβα ἴο 
τυταιηΐθβ. ὙΠῸ {ὐγαμηῦ οἱ ΠἸοηγβίυβ 1 
οἵ ϑυίδοιβα ἰ5. ἃ ποίογϊίοιιβ 1]Ππιβισατοῃ 
ἤτοι Ἰαΐου ἰβίουυ (5ες ατοίε ο. 81). Βαϊ 

ΕΥΓΔΠΗΥ͂ Πα ΟἾΠΕΥ ΟΥ̓ΡΙΠ5. 845 ψγ6}}: 1Ὲ 
σΟμβίδ ΠΥ ἀρρεαγεά ου ἐχαιηρὶα ἀατίηρ 
[ῃ6 ἰγαηϑιιίοη οὶ Αἰβίοοιδου ἴο δῇ 
ΟἸ στ ΠΪο Ὁ] ἔογτα οὗ σονεγηπηθηΐ (ὙΝ ἈΪΌ]ΕΥ 
σὰ Οἰάρ. ῬΡ. 72---82). ῬΡΙ]αΐο 46] εγδίθὶυ 
βε]θοίβ (Παΐὶ ραυ(σα δῦ οὐ σῖη ὙΠΟ δο- 
οογάβ ΙΓ Π15. ῬϑυοΠμοϊορίοαὶ βίαπαροϊπί. 
Ιῃ (ῃ6 ἄβδοϊῖπα οὗ δὴ 1πάϊνι σαὶ 50], 
“]Α νυν] 655 ΟΥ̓Τπηδίαταὶ (παράνομοι) ἀΘ5ἰγα5 
ϑιςςεοά (Π6 ἰσονομία ἴῃ νν ΐο 411 ἀδβιῖγαβ 
δῖθ ἰτεαίθα ἂ5 βεαπὰ]. Ηδηοθ ἰγίδηην, 
ὙΠΙΟῊ 15. ΟὔΪγ [ῃς Ρο τ ἴο8] Ἔχρταββίομ οὗ 
πἀπηδίπγαὶ ἀθϑῖγθ, ϑισσεθαβ ἀθιηοούδου ἴῃ 
της [811 οὗ ἃ ϑίαίθ. Οταπίεα [Πδΐ Ρ]αίο 
[πουρῃς ΑἰΠμθη5 νγὰβ5 511} ἀδσθηθγδίηρ, 
μ6 πιιβδί σευία! ὩΥ πᾶνε Ἐχρεοίεα ΠῚ, 
ὉΠ1655 (Π6 ρίοοθββ οἵ ἄξοδυὺ 5ῃοια θ6 
ΔΙγοβίθα, ἴο δηά ἴῃ ἃ ἰγγαπηῦ. 9568 αἶβὸ 
ΟἿ ΙΧ 5768. ΔΊ {πε ροβιείοη οἵ οἶμαι 
οἵ. 568 σ 8ἀηά οἰΠεΥ Ἐχβϑπιρ 65 ἴῃ Βταιη (6 
ἀγφογό. ῥίαξ. τι Ῥ. 12. 

5 ἀκροτάτης. Ηεγνεγάθη (Ἰἢ ΕἸοΥ. 
Τὴ σοπ]θοΐατεβ ἀκρατοτάτης : Ὀὰΐ ἄκρατος 
ἄοε5 ποί βαϑι !γ δάγηϊ {πῸ βαρευ!αίνα, απᾶ 
1Π6 νγοτά ἴ5 1655 βι 4016 ματα ἴΠδπ ἴῃ [Π6 
Εἰαθογαίε βἰ πα τὰ ἀθ ἀθοις {πΠ6 νγῖπα οὗ 
[τεβάομη 562 Ὁ. ΕῸΓΣ [πε βιυρει]αίϊνα οὗ 
ἄκρος οἴ. ν 459 Ε Δ]. 

7 ἠρώτας: “γοι Ὑγεγα δϑἰκίπρ σου 
(ἄρελ τυολὲ πίσλέ ἀαραςῖλ γγαρίεδέ οἷν, 
ΘΟΠ παι ευ), νὶζΖ θη γοι βαϊα τί τὸ 
μετὰ τοῦτο; (563 Ε)Ξ. (Οἵ. Ογαί. 407 Ο 
τὸν "Αρη ἐρώτα (' αϑὶς ἀρουξ Ατεβ. καὶ 
τῷ ὄντι---ἀγριωτάτη (563 Ε---564 ΑἹ ἰ5 8 
ἀϊρτεββίοῃ, ἀπ Ααϊτηδηΐιιβ απθϑίίοη. ἰ5 
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’ὔ ,ὔ 5 “- 

Β ἰ τε φυόμενον ταὐτὸν καὶ ἐν δημοκρατίᾳ δουλοῦται αὐτήν. ᾿Αληθῆ, 
-» » 7. “ 3 “- Ν 

ἔφη, λέγεις. Ἐκεῖνο τοίνυν, ἔφην, ἔλεγον τὸ τῶν ἀργῶν τε καὶ 
“ ““ , , Ε] “ Ν 

δαπανηρῶν ἀνδρῶν γένος, τὸ μὲν ἀνδρειότατον ἡγούμενον αὐτῶν, τὸ 
ἃ »" “ Ἁ 

δ᾽ ἀνανδρότερον ἑπόμενον: οὺς δὴ ἀφωμοιοῦμεν κηφῆσι, τοὺς μὲν 
“ ͵ 

κέντρα ἔχουσι, τοὺς δὲ ἀκέντροις. Καὶ ὀρθῶς γ᾽, ἔφη. ᾿'Γούτω 
᾽ὔ , φ- 

τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, ταράττετον ἐν πάσῃ πολιτείᾳ ἐγγιγνομένω, οἷον 
“- - 3 2 , 

Ο περὶ σῶμα φλέγμα τε καὶ χολή" ! ὧ δὴ καὶ δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἰατρόν 
Ὁ ἢ Ν , 

τε καὶ νομοθέτην πόλεως μὴ ἧττον ἢ σοφὸν μελιττουργὸν πόρρωθεν τς 
-“ ΄ Χ Ὁ ΝῊ ἘΝ, Ζ δ δ᾿ Ὁ 7 θ 

εὐλαβεῖσθαι, μάλιστα μὲν ὅπως μὴ ἐγγενήσεσθον, ἂν δὲ ἐγγένησθον, 

ὅπως ὅ τι τάχιστα ξὺν αὐτοῖσι τοῖς κηρίοις ἐκτετμήσεσθον. Ναὶ 
Ωδε τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, λάβωμεν, 

Πῶς; 
“- ἊἍ , , “ ον ἣν 

μεθα τῷ λόγῳ δημοκρατουμένην πόλιν, ὥσπερ οὖν καὶ ἔχει. 
- οὶ “ 

Ὁ μὲν γάρ που τὸ τοιοῦτον ἰὶ γένος ἐν αὐτῇ ἐμφύεται δι’ ἐξουσίαν οὐκ 
Πολὺ δέ γε 

Ἔκεῖ μὲν διὰ τὸ μὴ 

Μ ’ὔ, ). 3. τον ͵ Ψ» 

μὰ Δία, ἢ δ᾽ ὅς, παντάπασί, γε. 
ἃ , [οὶ , 

ἵν᾽ εὐκρινέστερον ἴδωμεν ὃ βουλόμεθα. Τριχῇ διαστησώ- 

ἕν 20 

- , ! , 

ἔλαττον ἢ ἐν τῇ ὀλιγαρχουμένῃ. ᾿ἔστιν οὕτω. 
δριμύτερον ἐν ταύτῃ ἢ ἐν ἐκείνῃ. ἸΙῶς; 
» 3 Ι Ἄν ὟΝ “ “ 3 “ 3 , ΑΥ 5 

ἔντιμον εἶναι, ἀλλ᾽ ἀπελαύνεσθαι τῶν ἀρχῶν, αγύμναστον καὶ οὐκ 

11. ἀφωμοιοῦμεν ΞΙ φῇ: ἀφομοιοῦμεν ΔΤ φὶ. 15. μελιττουργὸν Α"Π: μελι- 
τουργόν Α". 17. ἐκτετμήσεσθον Α5 οὐτὰ Ὁ αἰϊΐξαιιε : ἐκτετμῆσθον ΑἸΤΠΙΞΖ. 

ποΐ δηβννεγθα πη{}] Θοοταΐεβ βρεοὶῆεβ νῃμ δὶ 
Ῥαγίίοα!αν νόσημα νγὰβ πιεαπίὶ ὈΥ {ΠῈ Α]- 
Ἰυβίοη ἴῃ 563 Ε. Τ. ἀπ (Ὁ. ΘΥΓΟΠΘΟΊΙΒΙΥ 
τοίου ἠρώτας ἴο πῶς---τὸ τοιοῦτον λέγομεν ; 
(56: Ε). 
564 Β 9. ἐκεῖνο κτλ. “ΧῈ]] (Πεη;,’ 

βαϊὰ 1, Χ1 νγὰβ γϑίδυγιηρ ἴο γοη ο]455᾽ εἴς. 
ἐκεῖνο ΞΞ: " αἸτεδαυ-πιθητοηθα ᾿ (ἴπ 552 Ο 
Δηα Ἰαΐθ). οπ τὸ μὲν---ἑπόμενον 5668 
564 Ὠ 5. 

11 ἀφωμοιοῦμεν. ὅ8ε6 ὧ΄. “. ΤΠΘ 
ῬΙαβϑθηΐ 5 [655 δ 4016, Θϑρθοῖα! γ ἢ δή 
(Ξε κί σεῖς, ϑοιμῃηθι θυ). ΕῸΥ [Π8 ΘΙΤΟΥ 5668 
Ζηιέγοα. 8 5. 

13 ταράττετον κτλ. ταράττετον ἴ5 
566 ΔὈβο ον ἂ5 ἴῃ Δ]. 47172ι.. 3738 
Σωκράτης----ἀεὶ ταράττει ἐν τοῖς λόγοις. 
Οηἡ φλέγμα τε καὶ χολή ἴῃΠ6 Οχίογά φαἰίοΥβ 
τοίου ἴο Ατίβί, δγοδί 1 20. 8620 27 τῶν 
κατὰ τὸν ἄνθρωπον ἡ χολὴ μέν ἐστι θερμόν, 
τὸ δὲ φλέγμα ψυχρόν, ἀπὰ τἱρθιγ ΠοΙὰ 
ἴπαι “τῆς ποῖ Πυμηοιῦ ἀηϑννοῖβ ἴο (6 
βιϊηρίησ, {Π6 οο]α ἴο {Π6 5[1ηρ1655 ἀσοηθβ." 
ΟΥ 7172. 88 Ὁ ἘΦ 

564 σα 15 μελιττουργόν ἰ5 (6 τεαάϊηρ 
οἵ Ξὶ φ Μ 85 νεὶ]] αβ Π (566 ε7΄.. 22.), ἀπ 15 
Εἰβενν ποῖα θειΐου αἰτοϑίβα μη μελιτουργόν, 

ὙΠΟ ““ἀρὶ τηδοὶβ 4πᾶπὶ ΠΟΠΊΪηΪ ΠΟΠ- 
νϑηϊ " (Θομποι ει). 

17 ξύν Παϑ5 Ὀεδη βιιβρβοίβα ὃὈγ ὟΥ. Η. 
ὙΤΠοιήρβοη ἂμ Πεγνγεγάθῃ; Ὀαΐ [Π6 Ρῥτθ- 
Ῥοβι[οπ 15 οσοαβίοπα!ν ἰοπα νν ἢ {Πϊ5 
1ἀϊοπλ Ὀοΐῃ ἴῃ ΡΟΘίΓΥ ἂπὰ ρτοβα (ΚΎΌΠ ΠΟΥ 
σ᾽. σ᾽. 11 Ρ. 356 δπὰ [᾿πὰ εξ 2γαθῤ. τέρα 
“Ῥίαί. Ῥ.- 33)... ὙΠα Βαϊξροεῖίς ξύν (566 οἡ 
ΙΝ 424 Ε ἃῃᾷ ΥΙΙ 518 0) 515. νν86}} νυ ἢ 
τς ἀγομαῖς ἔογπι αὐτοῖσι (1 330 Β 22.). 

19 τριχῇ διαστησώμεθα. ΜΝ Ί ν»Παὶ 
[Ο]]ονν5. οἵ. Εὰτ, δ 2,. 238---2.4.5 τρεῖς 
γὰρ πολιτῶν μερίδες" οἱ μὲν ὄλβιοι [ ἀνω- 
φελεῖς τε πλειόνων τ᾽ ἐρῶσ᾽ ἀεί | οἱ δ᾽ οὐκ 
ἔχοντες καὶ σπανίζοντες βίου | δεινοί, νέ- 
μοντες τῷ φθόνῳ πλέον μέρος, ] ἐς τοὺς 
ἔχοντας κέντρ᾽ ἀφιᾶσιν κακά, Ι γλώσ- 
σαις πονηρῶν προστατῶν φηλούμενοι", 
τριῶν δὲ μοιρῶν ἡ ᾽ν μέσῳ σῴζει πόλεις] 
κόσμον φυλάσσουσ᾽ ὅντιν᾽ ἂν τάξῃ πόλις. 
ΡΙαΐο 15 δ] η κὶηρ ΡΥΪΠΊΑΥΠΥ οἵ οουγβϑε οὗ 
ΑΙΠθη5. 866 αἷβδο Αὐῇῖϑδί. Ζο . Δ 11. 1205Ὁ 
ι ἢ, ἀπᾶ (οη ἴ1Π6 ψο]8 βι]6ο) ΝΥ ΒΙΌ]Ὺ 
οί. δαγίϊος γι λέγ ΡΡ. 35 ΗΕ. δῃηά 
ΒεΙοοἢ «424. }0οΐ. ΡΡ. 1---τρ. 

21 τὸ τοιοῦτον γένος : νἱΖ. (Π6 ἀτοηῃφ5. 
564 Ὁ ἐξουσίαν. ὅ8εε οἢ 5578. 
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25 ἐρρωμένον γίγνεται, ἐν δημοκρατίᾳ δὲ τοῦτό που τὸ προεστὸς αὐτῆς 

ἐκτὸς ὀλίγων, καὶ τὸ μὲν δρεμύτατον αὐτοῦ λέγει τε καὶ ΠΡ ΤΡΤΤΕΝ 

τὸ δ᾽ ἄλλο περὶ τὰ “5: προς τον πὴ Ὸ τε καὶ οὐκ ἀνέχεται 

τοῦ ἄλλα! λέγοντος, ὥστε πάντα ὑπὸ τοῦ τοιούτου διοικεῖται ἐν Ἐὶ 

Μάλα γε, ἢ δ᾽ ὅς. 
Τὸ ποῖον; 

Ὁ ,ὔ ; ΄ τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ ΧΩΡ Σ Σ ἔν τ 

30 Αλλο τοίνυν τοιόνδε ἀεὶ ἀποκρίνεται ἐκ τοῦ πλήθους. 

Χρηματιξομένων που πάντων οἱ κοσμιώτατοι φύσει ὡς τὸ πολὺ 

πλουσιώτατοι γίγνονται. 
“ ἠὰ 

μέλι, καὶ εὐπορώτατον ἐντεῦθεν βλίττειν. 

28. προεστὸς Π εἰ πἰβὶ [Ποὺ Α1: προεστὼς ΑΞ. 55: 
ΑΠ|: βλύττει Π’Ξψ. 

25 “προεστός γοίευϑ ποῖ ΟὨΪγ ἴο {Π6 εἷς 
προστάτης τοῦ δήμου (565 Ο ᾽1.}, Ὀπὲ ἴο 
δημαγωγοί ἴπ βσἜΈΠοΙαὶ δηα 81} ψηο Ἰεδά 
[πΠε6 Ρβορὶβ ψῃθιῃευ 5. ογδίουβ οὐ 85 οἵῇ- 
ΟΘΥ5 (λέγει. τε καὶ πράττει). 

2,6 ἐκτὸς ὀλίγων. ὙἼΠε Ἰεδάδυς ἴῃ ἃ 
ἀειηοοίδου, βαγ5 Β]αΐο, θε]οηρ ἴο {Π6 ο]455 
οὗ ἄτγοῃθβ--- ἢ ἃ ἔενν Ἔἐχοθρίϊοηβ. Ῥετὶ- 
οἷδ5, ΓῸΥ ἜΧΑΊΡ]6, νγὰβ 8ῃ 1ΠΠπ|5ίγϊοι5. 6χ- 
σδβρίίοῃ (ΤΠπο. π| 65. 8, 9 «ηα Χροη. ϑ'γ,ε. 
8. 30); Δηά 50, δοςογαϊπρ, νεῃ ἴο ΡΙαΐο 
ΒΙτη561, ψὰ5 Αὐβιϊ4θς (Οογρ. 526 8). 
ΡΙαίο᾿ 5 ̓βεποιαὶ αἰεπ46 τονναγά5 Αἰ Ππαπΐδῃ 
ἀειημαρόριιεβ μ45 οἰΐθεη θθθη σεηβιγεᾶ; Ραΐ 
ΠΘΑΙΥ 4}} {πε στεαίαβί νυυ]ο 5 οἵ ἀπε ]α]έν, 
εχοαρέ {Π6 ογδίουβ, ργοποῖηοθ [Π6 ϑ8Πὴ6 
νεσαάϊοι. 

τὸ μὲν δριμύτατον-- βομβεῖ. (Γ. Τ)επι. 
Οἱ. τί 29 πολιτεύεσθε κατὰ συμμορίας. 
ῥήτωρ ἡγέμων ἑκατέρων, καὶ στρατηγὸς 
ὑπὸ τούτῳ, καὶ οἱ βοησόμενοι τριακόσιοι. 
οἱ δὲ ἄλλοι προσνενέμησθε οἱ μὲν ὡς τού- 
τους, οἱ δὲ ὡς ἐκείνους. προσίζον (564 οἵ 
ἃ Ὀεα αἱϊρῃίηρ ἴῃ Αὐἱδί. 27152. “121. 1 
11. Βο6» 15) δΔηα βομβεῖ Κεερ ἃρ {πε 
ἤσπγο. 

2,8 τοῦ ἄλλα λέγοντος. Με ἤγεη 
ΡΙΌΡΟΒΕ5 τοὺ, σοπηρατίησ Ν᾽ 479 Α οὐδαμῇ 
ἀνεχόμενος ἄν τις--φἢ ἃ ΙΧ 5794. [{ 
ΡΙαίο δὰ υν]ϑῃθα ἴο βϑαὰὺ “ΔΎ οπθ, ἢ6 
σψνοῦ]α, 1 (Ὠ1η]ς, πανὰ νυιὲῖθη οὐδενός : του 
15 ἴοο νγϑαῖκ. ὍῇΠδ δυίϊο]8 15 σεηθσῖο. 

564 Ε 28 τοῦ τοιούτου : (Πς ο]455 οἵὨ 
ἄτΌΠ65 ἴῃ ΘΘΠΘΓΑ], ποῖ 5 ΡΥ τὸ δριμύτα- 
τον αὐτοῦ. ΟΙἷ. τὸ τοιοῦτον “γένος ἴῃ Π 
ΑΌονα. 

290 Χωρίς τινων ὀλίγων ἰ5 πειιίε ἀης 
5Που]α "»6 ἴα κε ἢ πάντα. ΤἼΘ ἀϊῆδε- 
δῃΐ ᾿Πἰταγρίθϑ. εἴα. νγοι]α βοαγοθὶν θῈ Ρεῖ- 
Τουπιθα Ὀν {πὸ ἄγοπαβ; ἀπά βοπιθ ἀβρατχί- 
τηθηΐϑ5 οἱ οἰνίο φατη δι γα το ἢ. ταρης 6 ἴῃ 

Εἰἰκός. Πλεῖστον δή, οἶμαι, τοῖς κηφῆσι 
Πῶς γὰρ ἄν, ἔφη, παρά 

βλίττειν πιο : βλίττει 

τῆς. Παηάβ οὗ {π6 ἔενν Ἔχοβρίϊομβ ποίεά 
ἀθονε (ἐκτὸς ὀλίγων ΤΠ). 

30 τοίνυν 15 “4]50᾽: 566 1 330 Ε' 3). 
31 χρηματιζομένων κτλ.: ἍΓ 411 ἀΥαῈ 

δηραρεα 1ῃ τη Κίηρ πο παυ᾿ εἴς. πάντων 
15 16 ψνῃοὶς οὗ νυν] ἢ οἱ κοσμιώτατοι [ΟΥ̓ 
ἃ Ῥατί; ποῖ “411 [Π6 οἰ {1ΖΘἢ5 οἵ ἃ ἄβθιηο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ,᾿ [ΟΥ̓ [Π6 αἰϊὴ οἵ ἀβῃηοούδου 15. ποῖ 
πλοῦτος Ὀαί ἐλευθερία, ἀπ {π6 ἀγοπθβ δὲ 
Ιεαϑί ἀύθ ποῖ βηραρϑᾷ ἴῇ ΠΠΟηΘΥ- ΠΠ δ] ηρ, 

32 πλεῖστον δὴ κτλ. : “Πι15, 1 ̓ ΠΠΔΡΊΠ6, 
{πεῖς 5 ΡΙπίν οἵ ΠΟΠΕΘΥῪ ἴοσ [Π6 ἀγόηαβ, 
Δη4 11 15 πηοϑί Θαβύ [0 561166Ζ8 ΠΟΠΘΥ ἴγογη 
{Π15 βοιιγοβ." ΜΥ οσοττθοίίοη βλίττειν ἴου 
βλίττει (566 ε7.. 21.) 15 τεσαγα θα δ5 σουΐδί ἢ 
ὈΥ ἃ τενίθννει οὗ ἸὩΥ 7 χέ οἡ ἐλ δεῤηόϊιε 
ἴῃ “7ογηηαίλεηα ΧΧΙΝ Ρ. 252. βλίττει 15 
τείαϊηθα Ὀν 7. δῃᾷ ΟὉ.; Ῥαΐ ἐπεῖθ 15 πὸ 
Δα ΠΟΥ ΤΟΥ {Π6 ᾿π γαηβιεϊνε τι56 οἵ {Π6 
γε Ρ, δηά βλίσειεν ἴῃ [Π6 νει Ὺ πεχί βεηΐ- 
ΕΠ66 ἰ5. δοίϊνθβ. ϑΘοῃποιάου τραάς βλύτ- 
τει, νΥΠ]Οἢ νοῦ Ὀς 4 ἅπαξ εἰρημένον. 
ΕΠΠηΪκοπ’ 5. βλίττεται 15 πποχοθριϊοηαῦ]α 
ἴῃ Ροϊηξ οὗ 56Πη56, ἀπ ἢδ5 ἰοαηα πλιοῇ 
ἴανοισ. ὙΠῈ δυΐῃου οἵ {Π15 διθηδαίϊομ 
οἷαί μη5 (1π 5 ποίς οἡ Τίηι. Ζ6χ. 5.ν. βλίτ- 
τεινὴ [αὶ 11 15. σοπῆγπηθα “"οαΠΊ 56Π0]}- 
αϑίαθ, {ππὶ (οα!]οῖὶς. Ῥαυίβιηϊ. δοίογιαξθ.᾽ἢ 
Βαϊ [ῃς Ῥαυὶβ. Μ85 Πᾶνε 8}} εἴπου βλίττει 
ΟΥ̓ βλύττει; ἀηα] ΒΘ ΚΙκοσ᾽β σο]]διίοη οἵ {Π6 
ΟΠ] απ 15 βλίττει " ἀφαιρεῖ (γιοέ ἀφαιρεῖ- 
ται) τὸ μέλι ἀπὸ τῶν κηρίων. Μοτδονεῖ, 
ἸΓΠΟΙΡῊ {Π6 50114}0]6 ται ννὰβ 5ΟῃΊθ 1 165 
ΔΟΡγανϊαΐβα ἴῃ ποῖα] Μ88 (566 οἡ 563 Π), 
1 15 δαβίθὺ ἴο ΒΡ ροββ {παΐ (Π6 Ππουϊζοηΐαὶ 
ΒίγΟ Κα [ῸΓ πα] ν νγὰβ ἤεῖβ δοοιθβηία]}Ὺ 
ΟἸ ἢ 64, 45 σοπβίδης νυ ἴῃ {π6 Δ εῤτηόδΖε: 
568 7,77, ὃ 5. ἘΣ πὲ ΞΕΠ5Ὲ Οἱ 
343.ἃΧᾺ 271. ἃη4 οἡ {πε ννοτὰά βλίττειν (1.6. 
“μ(β)λίττειν τοιη μέλι) ΒΙαγάεϑ οἢ Αὐ. 
Αμρίς 704. 
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“- ,7ὔ 

γε τῶν σμικρὰ ἐχόντων τις βλίσειεν; ἸΠλούσιοι δή, οἶμαι, οἱ 
- “ ΄ ΄ - ὃ , μὴ 

τοιοῦτοι καλοῦνται, κηφήνων βοτάνη. Σχεδόν τι, ἔφη. 

ΧΝῚ. Δῆμος δ᾽ ἂν εἴη ] τρίτον γένος, ὅσοι αὐτουργοί τε καὶ 
2 , » “ Ἀ Ψ, ὰ ἣ, Ὁ ΄ ᾿ 

ἀπράγμονες, οὐ πάνυ πολλὰ κεκτημένοι" ὃ δὴ πλεῖστόν τε καὶ 

κυριώτατον ἐν δημο ίᾳ, ὅ Ἰθροισθῇ. "Ἔ, ίρ, ἔφη" ρ τον ἐν δημοκρατίᾳ, ὅταν περ αθροισθῇ. στιν γάρ, ἔφη 
3 ᾽ ) ο Σ , - “ ΣΝ ΝῚ , ἐφ » 

ἀλλ᾽ οὐ θαμὰ ἐθέλει ποιεῖν τοῦτο, ἐὰν μὴ μέλιτός τι μεταλαμβάνῃ. 
᾽ “Ἁ ͵7ὔἹ ᾿Ὶ , τ ν᾿ ες 

Οὐκοῦν μεταλαμβάνει, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀεί, καθ᾽ ὅσον δύνανται οἱ προεσ- 
[ο . Ἀ ᾽ὔ 3 ’ , “» τῶτες, τοὺς ἔχοντας τὴν οὐσίαν ἀφαιρούμενοι, διανέμοντες τῷ δήμῳ 

Μεταλαμβάνει γὰρ ' οὗν, ἢ δ᾽ ὅς, οὕτως. 
5Ὰ {ζ ὃ Υ Ε] ΕῚ , θ γΐ 7ὔ ἘΣ Ε “ ὃ ́  Ν ναγκάζονται δή, οἶμαι, ἀμύνεσθαι, λέγοντές τε ἐν τῷ δήμῳ καὶ 

Πῶς γὰρ οὔ; 

Ἁ “Ὁ 5» ᾿ς Ἐν. 

τὸ πλεῖστον αὐτοὶ ἔχειν. 

, , ᾽ -“ 

πράττοντες ὅπῃ δύνανται, οὗτοι ὧν ἀφαιροῦνται. 
ἀνδονῇ, Χ Ν - Ζ ϑ Χ χε Ἧ Αἰτίαν δὴ ἔσχον ὑπὸ τῶν ἑτέρων, κἂν μὴ ἐπιθυμῶσι νεωτερίζειν, 

ὡς ἐπιβουλεύουσι τῷ δή ὑ- «εἶ ὃλ, κοί, Τί μήν; ς ύουσι τῷ δήμῳ καί εἰσιν ὀλιγαρχικοί. μήν; 
“-“ Ν “-“ « “ »“ Ῥ, Ἕ: 2 ᾽ Οὐκοῦν καὶ τελευτῶντες, ἐπειδὰν ὁρῶσι τὸν δῆμον οὐχ ἑκόντα ἀλλ 

34. 
σειεν ΠθἪ. 

βλίσειε (πὴ) πι: βλίσσειεν Α : βλύσειε ΞΖ: βλίσσειν αἱ νἱἀείιν ΠΙ: βλύσ- 

34 πλούσιοι-- καλοῦνται. ΤΠΕ οἱ᾿- 
βΆΥΟΙΒ νγεσα γε] θη γ οΔ]]εα πλούσιοι, 
κτηματικοί ἀνα [Π6 [Πτ6: 566 ΔΝ ΒΙΌΙΘΥ 2 οἱ. 
“Ραγέ. 17: .Α1}. Ὁ. 48 ἀπα Βεοο “27. }οί. 
"αΣ 

᾿ 35 κηφήνων βοτάνη Πα5 ἃ ρτονευθία] 
τσ: οἵ. [Π6 ΡῥΡγοόνευ κηφῆνες μόχθους 
ἄλλων κατέδονται (1, επ5οἢ τι. ΘΟΒ ΘΙ δ υνη 
“Ῥαγοδηξ. ΟἿ. 11 ἢ. 1790). ΤῊΘ βαῖὴθ ὃχ- 
Ῥγεβϑίοη, Ἂἃ5 Θομποίθυ ροϊηΐβ ουἱ κ΄ (αέ. 
Ρ- 69, 15 υϑε4 γ ΡΙαί. 220γ. 42.Α ΜΙ ἃ 
αἰΠεγεηΐ τπθδηΐηρ. 

565 Α 3. κυριώτατον. [π «4 Ὧε- 
ΤΩΟΟΥΔΟΥ ἴῃ6 βϑονεγεισηΐυ 1165 ἢ (Π6 
δῆμος ἴῃ 5 4556 Π1}}165. 

4 οὐ θαμὰ κτὰ. ὕὕπαάεν [Π6 φαυ]οϑὲ 
πα Ὅεϑὲ ἰοτπὶ οὗ ἀειηοογαίίοαὶ σονοτη- 
τηεηΐ, δοσουάϊησ ἰο Ατβίοι!θ, [ῃ6 δῆμος 
σοηβίβίβ ΟΠ ΗΥ οὗ ἰδτγιηεῖβ, δηα ἐκκλησίαι 
τα ἰηίγεααεηΐ, ἰΟΥ διὰ τὸ ἐσπάρθαι κατὰ 
τὴν χώραν οὔτ᾽ ἀπαντῶσιν οὔθ᾽ ὁμοίως 
δέονται τῆς συνόδου ταύτης (} οἱ. ὦ 4. 13τ08 
30 ἢϊ,, 3. 1318Ὁ0 11, Δηά Δ 5. 1202 27). 
1ι 15 ἃ ἰαίεσ. ἀπᾶ ἀδρσοπογαΐθ Ρῃαβα νῃ θη 
Δ55ΘΙΩὈ]165 ἀγα πη] 1 Ρ]164 Ὀγ {πε ραγτηθηΐ 
οἵ ἐκκλησιαστικὸς μισθός αὐτιὰ ΟΥΠΕΥ ἰΟΥΠῚ5 
οἵ “Βοπευ᾽ (10. Δ 6. τ2938 1 Ηἴ.). Ρ]αῖο ἰῃ 
[15 ραϑϑᾶρε σοῃίγθιιοβ. βοὴ Ὠϊηΐα ἴο- 
νναγᾶβ ἃ ΠΙ βίου οΑ] Δ Πα] γϑῖ5 οἵ [Π6 Ἔνοϊατοη 
οἵ ατβεῖκ ἀθιηοογδου διῇ 5 νγγὰ ἢπὰ ἴῃ 
Αὐβίοεα. 

ἐὰν μὴ---μεταλαμβάνῃ. ΟἿ, Ατ. 7 κα 
632-43. ὙΒΘΙΘ 15 {π||6 ἀοαρὶ {παῖ 

1η6 σουμρ βοῦν τηϊσταίΐοη οἵ Αἰμθηΐδη 
[αυυηθῖβ ἰπίο ΑἸΠ6π5 δἵ {π6 Ῥεριπηϊησ οὗ 
1ῃ6 Ῥεϊορομηδβίαῃ νὰ Ππαὰ ἃ ἀβδοῖϊβῖνε 
εἴξοϊς οα ἴΠ6 οουτβα οὗ Αἰπεηΐδη ἄδπηο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ : οἵ. Το. ΠΠ 14 απᾶ τ6 ἀηὰ αἸΠΡετί 
“Βεϊγᾶρε εἴς. ῬΡ. 98 1. 

6 τοὺς ἔχοντας κτλ. Οπ [εξ ορ- 
Ῥ͵δβϑίομ οὗ {πῸ σἱοῃ ἴθ ΑἰΠδ6η5 566 Ηεῖ- 
τη ηη- ΤΠ Πιβεὺ (ἷ7γ. οἰααΐξαϊέ. ΡΡ. 688 ξ΄, 

47: 
διανέμοντες κτλ. : “}}}16 αἰν!αϊπρ 1Ὲ 

ΔΙΉΟηΡ {Π6 ΡΕΟρΡΙΘ ἴο τεΐαϊπ ἴῃς ἸἸοη᾿β 
5Πδγε {Πποιηβεῖνεβ.᾽ ΤῊΘ δρίργατῃ ἰ5 5Βρο ]βα 
1 (ἢ ΟοΡοι) γε τεδα - ὀλίγα: διανέ- 
μοντες. ΕῸΣ {π6 βεηϊπηθηΐ οἵ. Τθοα. Ολ. 
ΠῚ 31, ΑΥ. ΖΣασΟ 1.ο., περ 46. Ἐ-, 
02 ΄, 1218 Η. αμὰ (ἢ . ἀπά (.) 
ἤγας2ς 655---ό70. 
5658 οὕτως: ΘΠ ΡΠαίϊο, “ὙΠ 

{παι ργονίβο᾽ (ΠΏ). ἀπά Ν.). 
πράττοντες 5 αυ6 βα(βίδοίουυ : 

οἷ. λέγει τε καὶ πράττει 564 Ὁ. ΕΙΟΙΟΓ 
580 014 ποῖ Πᾶνα ΡῬιοροββᾶ ταράττοντες. 

ὅπῃ δύνανται κτλ.: ἴῃ ΔΗΥ ΥΨΑΥ͂ 
{Π6ν οαη.᾿ ὙΠΟΙΓ Ορροσιπηι65 οἵ ρα ]Ϊς 
δοίίοη ἴῃ 5ε] "ἀθίθδποβ ἀγα ᾿ἰτηϊϑα ; πεηος 
{ΠῸ γ ἰουτη 6. 6. ββογθῖ αβϑβοοίδίϊοηβ ἀπὰ (ἢ 8 
1κ6. Οπ {με ἰξηβε οἵ ἔσχον 566 548 ἢ 21.» 
δΔηᾷ [οΥ 1(ῃς οἰαίθπχθηΐξ ἰΐ56} (αἰτίαν ---ὀλι- 
γαρχικοί) τᾶν Ῥαβϑᾶρθϑβ ἴῃ ΑὙβίορῃδη65, 
6.5. Παςο 488 Τῇ, ἀπὰ οἴμετβ υοίεα ΟΥ̓ 
ὙΥΒΙΡΙΟΥ «Φρά, }αγί. ἐπε Αἰλέης Ὁ. 65 
 α 

35 
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Ὁ“ 

ἀγνοήσαντά τε καὶ ἐξαπατηθέντα ὑπὸ τῶν διαβαλλόντων ἐπιχει- 
“ - “Ὁ ΄ “ 

ροῦντα ' σφᾶς ἀδικεῖν, τότ᾽ ἤδη, εἴτε βούλονται εἴτε μή, ὡς ἀληθῶς 
, Ἂν Ἂ “ Ἂ, Ἂς 

ὀλιγαρχικοὶ γίγνονται, οὐχ ἑκόντες, ἀλλὰ καὶ τοῦτο τὸ κακὸν 
- “ ,ὔ “ 3 

ἐκεῖνος ὁ κηφὴν ἐντίκτει κεντῶν αὐτούς. Κομιδῇ μὲν οὖν. Εἰἰσαγ- 
γελίαι δὴ καὶ κρίσεις καὶ ἀγῶνες περὶ ἀλλήλων γίγνονται. Καὶ 
μάλα. Οὐκοῦν ἕνα τινὰ ἀεὶ δῆμος εἴωθεν διαφερόντως προΐστασθαι 
- - ΝΝ “-“ , νΝ », , Μ ΄ “ 
ἑαυτοῦ καὶ τοῦτον τρέφειν τε καὶ αὔξειν μέγαν; Εΐωθε γάρ. Τοῦτο 

Ν » ΗΝ ν᾿] 3 ΄ Ι δῆ Ὡ “ ᾽ὔ ͵ὕ 5 μὲν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἰ δῆλον, ὅτι, ὅταν περ φύηται τύραννος, ἐκ 
“ . 

προστατικῆς ῥίζης καὶ οὐκ ἄλλοθεν ἐκβλαστάνει. 

δῆλον. 

δῆλον ὅτι ἐπειδὰν ταὐτὸν ἄρξηται δρᾶν ὁ προστάτης τῷ ἐν τῷ ῆλον ὅτι ἐπ᾿ ρξηται ὃρ ροστάτης τί ; 

Καὶ μάλα 
"ἢ 2 Ν 3 “- ᾿] 7 : δον ΣΝ 7 Ἃ 

Τίς ἀρχὴ οὖν μεταβολῆς ἐκ προστάτου ἐπὶ τύραννον; ἢ 

μύθῳ, ὃς περὶ τὸ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ τὸ τοῦ Διὸς τοῦ Λυκαίου ἱερὸν λέγε- 

565 Ο 14 τότ᾽ ἤδη- οὐχ ἑκόντες. 
Ἰβοογαΐθβ τη ]το5 ἃ 51Π|118Γ ΟοΙΊρ]αϊηΐ 
(“για 3518): οὐ τοὺς μὲν ἐνδοξοτάτους τῶν 
πολιτῶν καὶ μάλιστα δυναμένους ποιῆσαί τι 
τὴν πόλιν ἀγαθόν, ὀλιγαρχίαν ὀνειδίζοντες 
καὶ λακωνισμόν, οὐ πρότερον ἐπαύσαντο (ες. 
οἱ πατέρες ἡμῶν) πρὶν ἠνάγκασαν ὁμοίους 
γενέσθαι ταῖς αἰτίαις ταῖς λεγομέναις περὶ 
αὐτῶν; ΟΕ αἷδο Ατϑί. 21. Ἐ 5. 1304} 
χι { ΟΡβεῦνα μον Ρ]αΐο ποὺ Ῥερίηβ ἴο 
Ἰηϑῖϑὲ οἡ {Π6 παν] ]6 726ε6557ν νυ] ἢ 
ἄορϑ {Πς6 ἰοοἰβίερβ οἵ Ῥο σα] ἄθοδγ : 568 
οἷ 566 Α Δη4 567 σ. 

τι6 εἰσαγγελίαι: “ΙπηρΡΕΔοΠηηθηΐβ,, 5 
6.5. ἴῸΥ κατάλυσις τοῦ δήμου. Οἠ εἰδαη- 
σα ]ῖα ἴῃ Ατἰίς Ἰθρα] ργτοσθδάμυγε 5ε86 ἩΡῈΥ 
“ϊεί. Α1γιέ. 5:ν. δηθὰ Μεῖευ τι. Θοπομδηῃ 
412. γος. τ ῬΡ. 312---335. 

17 ἀγῶνες περὶ ἀλλέλων : “ἰτ14]5 οὗἁ 
Οὴβ δποίπεγ᾽ (Τοννεί) : 11. ἦ {{1415. ἀροῖῖ 
ΟΠΘ ΔΠΟΙΠΕΥ,᾿ 1.6. {γ1415 ἴῃ νΏ]Οἢ {ΠῸ ἴη- 
αἰνι π41]5 ΟΠ σοποογηθά, νἱΖ. {Π6 Ὧ6- 
[ει πάαηΐβ, Ὀθ]οηρ ἴο ΟΠ6 ΟΥ̓ ΟἾΠΕΙ οὗ {Π6 
ἴνο Ραγίϊεβ. ἴπ {π6Ὸ ϑίαίε, ἀλλήλων Ὀγν 
1[561{ νου] Ὅς Ῥείίου βαϊβα ἴο {ΠῸ ννογὰς 
εἰσαγγελίαι καὶ κρίσεις, πὶ ἀγῶνες ἀλλή- 
λὼν 15 ἴοο ΠΔΥΒἢ Δ δχρσθββίοῃ, πα ἰῃαΐ, 
Ι {Π1η]ς, 15 γῃυ Ρ]αΐο νυτϊῖε5 ἀγῶνες περὶ 
ἀλλήλων. Τηϊβ Θχρ]δηδίίοη. 5 ἴῃ ΤΥ 
ΟΡ᾿ πο Ῥείζου {πᾶῃ ἴο ἰγδηβὶαία ““Ρτο- 
σθ556. τῷ [6 Ρθη ππᾶ Τοά᾿ (Θομπειάεσυ: 
οἵ. ἀγώνας---περὶ σφέων αὐτῶν ἨΔΐ. νΠΙ 
102). ϑοηηθ ΤηΔΥ (Πϊη]ς {Παΐ ἀλλήλους 
5Πο 14 χορίαοα ἀλλήλων: ὕὰΓ περί ψ] 
πε δοοιδβαΐνα νὑγου]α ποῖ Ἔχρύθθ5 ἃ οἷοβα 
ἜΠΟΌΡῊ σοηπδχίοῃ ἴῃ [Πϊ5 ραββαρθ. 

ι8 οὐκοῦν κτὰ. 80 ἴῃ ΑΥ. Αγεσλές 
1127 1)6πιοβ σαν 8 βούλομαι τρέφειν ἕνα 
προστάτην. Πα προστάτης τοῦ δήμου ἴῃ 

ΑἸΠΘη5 νγαβ 5 ΠΡ ΙΥ ““{Π6 Ἰεδάϊησ ἄδιηδ- 
ὅοσπθ, ΨηοΟ δοίβα ἃ5 σιιδγάϊδη Δη4 τΈρτο- 
βεηίαίινα οὗ {πΠ6 ἀβπιοβ, 85 {ῃ86 οὐ ΠΔΥΥ͂ 
προστάτης αἸά οὗ {πΠ6 πηείοεοβ " (Υ̓ΒΙΌΙΕΥ 
2 οἱ. ;αγέ. 171 4111. Ρ. 51). Ηδ ννᾶ5 ποίΐ ἃ 
τηδοϊϑίγαΐθ, Δ] ΠΟ Ρ ἢ Ροβιτοη ννὰ5 
ΤΘΟΟΡΉΪβΘα δη4 τη] 0ἢ βοιρῃΐ δἰίεσ Ρετὶ- 
165 νγὰβ σθυίβι νυ προστάτης, ἀπ, ἀπ η σ᾽ 
5. 5 θββοῖβ, ἈρραγθητΥ ΟἸεοη ἂπὰ 
οἴποῖβ. ΒῸΓ {Π6 δι που 165 5ε6 ὙΥΒΙΡΙεν 
1.5. ἀπά προτὶ Δ εγᾶρε εἰς. Ρρ. 78 Ε΄ 
ΕῸγν ἕνα τινά (οθεῖ 5 θϑταίε5 ἕνα γέτινα, 
ψποῦΐ βα!ποϊθηΐ γθΆβοη : οὗ. ΝἹ 404 Ὁ 22. 
Τὸ τὺγ τη] η4 [Π6 ΕἸ ΡΠ 8515 ο᾽ ἕνα 15 τη πο ἢ 
ΒΙΓΟΠΡΕΥ νυ πουΐ γε: δπηα Ῥ]αίο οἰθαυν 
1ηΐθ πη 5 ἴο δ ΡΠ 5158 {Ππαΐ νγοχά, [ῸΥ 11 15 
Ὁγ (ῃ6 τίβε οἵ ἃ “Ζγγ2ο6 σμαμηρίοη {μας 
ΤΥΓΔΠΗΥ͂ 15 οδι5εΩ, 

5865 Ὁ 20 ἐκ προστατικῆς ῥίζης κτλ. 
Αὐιβί. 21. Ἐ το. 1310Ὁ 14 Π. σχεδὸν γὰρ 
οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων γεγόνασιν ἐκ 
δημαγωγῶν ὡς εἰπεῖν, πιστευθέντες ἐκ τοῦ 
διαβάλλειν τοὺς γνωρίμους. ΤῊΪΒ ννα5. 65- 
ῬΘΟΙΔΠΥ {για οἵ Θδαυ] 1 Υ {{πη65, θη (Π6 
ΟΥ̓αίΟΥ 4150 Π6]α τη] ] αν σοτητηδπά (10. 5. 
13ο058 ἡ Π.). 86:6 προτὶ Ογ. διααίδαίζέ. 
Π ΡΡ. 28ο ἢ. 

21 καὶ οὐκ ἄλλοθεν. Τῇ ννε ἰγεαὶ {Π15 
βεῃηΐεποα 85 ἃ βίαϊθπηθηΐ οἵ μἰβίουϊοαὶ ἔδοΐ, 
ῬΙ]αΐο Ἔὄχρύεββεβ ΠΪΠη561 ἴοο βίγοηρ]ν; [ῸΓ 
ΤΥΥΔΏΠΥ͂ ΒΟΠΊΘΕΪΠη65 ΔΥΌΒΘ ἴῃ ΟΠΕΙ ννᾶγ5. 
566. ΠονΘνΕΥΓ οἡ δύᾳ Α 8Δη6 543 Α, 5446 
7222. 

23 τῷ μύθῳ. ες [Ηροαί.] γα. 375 ἴπ 
ΜΏΌΠΕΥ ζγαρ. ͵ δέ. Οὐ. 1 Ὁ. 31 δῃᾷ Ῥαυβ. 
ΥΠΙ.2. 6. [Ιπ Πϊβ ποίε οἡ [Π6 Ἰδίίθυ ραϑ- 
βᾶσθ, ΕὙΔΖΟΥ οΟ]]θοίβ ἰῃ6 δηοϊθηΐ Ἰθσοπαβ 
Δ θουι ἡνθευθνγοϊναβ. ΕῸΓ {πε Ἰαΐθυ Βἰβίουυ 
οὗ 1Π6 βιιρθίϑιου. σοηϑας ΜΟῚ, ΘΠ Πδη 5 
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ται; Τίς; ἔφη. Ὡς ἄρα ὁ γευσάμενος τοῦ ἀνθρωπίνου σπλάγχ- 25 
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νου, ἐν ἄλλοις ἄλλων ἱερείων ἑνὸς ἐγκατατετμημένου, ἀνάγκη δὴ 
τούτῳ ' λύκῳ γενέσθαι. ἢ οὐκ ἀκήκοας τὸν λόγον; "Ἔγωγε. ἾΑρ᾽ 

Ὠ Υ̓ 

οὖν οὕτω καὶ ὃς ἂν δήμου προεστώς, λαβὼν σφόδρα πειθόμενον 
Μ Ν 3 , Ξ ὔ “ » ΚΝ τος ᾽ ΄ 

ὄχλον, μὴ ἀπόσχηται ἐμφυλίου αἵματος, ἀλλ᾽ ἀδίκως ἐπαιτιώμενος, 
“ 7 

οἷα δὴ φιλοῦσιν, εἰς δικαστήρια ἄγων μιαιφονῇ, βίον ἀνδρὸς ἀφανί- 
Φ , “ 

ζων, γλώττῃ τε καὶ στόματι ἀνοσίῳ γευόμενος φόνου ξυγγενοῦς, καὶ 
ἀνδρηλατῇ καὶ ἀποκτιννύῃ | καὶ ὑποσημαίνῃ χρεῶν τε ἀποκοπὰς 

“ , [4] “- καὶ γῆς ἀναδασμόν, ὦρα τῷ τοιούτῳ ἀνάγκη δὴ τὸ μετὰ τοῦτο καὶ 
“ ΕΥ̓ 5 ,ὔ ς Ν -“ }] ““ ΕΥ -" Ν ͵7] Ε] 

εἵμαρται ἢ ἀπολωλέναι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἢ τυραννεῖν καὶ λύκῳ ἐξ 
5 ,ὔ , 

ἀνθρώπου γενέσθαι; 

28. 

αὐίϊοϊα Ζγεαγιλγοΐν ἴθ Ἐπο. Βυ, αά. 9, 
Πα [Ὁ ῬδῖΆ}16]5 ἴῃ ΠΟΙ - Ια 5510 8] τηγίπο- 
Ἰορίεϑ ΤΎΙοΣ 2 γέρε. (τ έμγ 3 1 ΤΡ. 3ο8--- 
15. 

3 26 ἑνός 15 Ὀτδοκείθα Ὀν Η ευννεσάβῃ ; 
Ῥυΐ τοῦ ἴῃ τοῦ ἀνθρωπίνου σπλάγχνου 
Ῥίονεβ ἰἴξ σεηαῖπθ. Βαΐ ἴῸγ ἑνός Ρ]αΐο 
τηυδί μπανα υυυϊτε τοῦ ἀνθρωπίνου σπλαγ- 
χνου «-τοῦ:- ἐν ἄλλοις κτλ. ὙΤΠ6 Ψψεγε- 
γνΟΪΓ ΞΡ ΕΟ. ννὰ 5 5᾽ τ 1] Ὑ]ν ἀβϑοοϊαίθα 
νν ἢ σΔη ΠΑ ]15ηὶ ἴῃ 5οπηα οἵ [15 ἰαΐευ 
Επτόρεδη ἔοσηηβ (ΜΟΤ, Θππδη ].6.). 
ἀνάγκη δὴ κτλ. ὍΤΕ δπδοοϊ απο 

5. {Πι5ἰγαϊεα ὈῪ ἘΠρΡΕΙΠαγαὶ ,52ες. “πᾶς. 
ἜΙ, Τ1 Ὁ 40. 

565 Ε 20 ἐμφυλίου αἵματος. (, 
Ριπά. ἔνέλ. 1 32 ἐμφύλιον αἷμα πρώ- 
τιστος οὐκ ἄτερ τέχνας ἐπέμιξε θνατοῖς. 
ΤΠς ϑίγ]α σἶϑεθ ἰηΐο Ροβίυυ 85 514] ἴῃ 
Ῥάβϑᾶρεϑβ οἵ βοϊθπιη πηροτί δηα ϑιυβίαϊ θα 
δπιοίίοη ; οἷ. 5ύο Β, Ὁ 7271. 

30 ἀνδρός ἴΞ5 ροείϊς ον ἀνθρώπου: οἴ. 
Αδβοῃ. “42. τοῦο . ἀν δρὸς μέλαν αἷμα τίς 
ἂν πάλιν 1 ἀγκαλέσαιτ᾽ ἐπαείδων ; ἀπιὰ οἴζξη 
ἴῃ ΡῬΙπάδλγ (Ο}. 1 35, 66 εἰο.). 

31 γλώττῃ τε καὶ--ξυγγενοῦς. ὙΠΕ 
ῬΙοοά οἵ [Ε]]ονν - οἰ [ΖΘ η5 15 Κἰπαγϑα Ὀ]οοά : 
ἴον 411 αὐ 50ηὴ5 οἵ [Π6 βαπηθ [Δι Που]αηά. 
“ΤῊ ὉΠΠΟΙΪΥ ἰοηρσιια δηα [ἰρΡ5᾽ 5. δῃ 
αἸοαιοπέ Δι ΡΠ]Ποαςοη οὗ γευόμενος, ἴῃ 
ΒΑΥΠΊΟΔΥ ὙΜΊ {Π6 βίου ἴο νοι Ρ]αΐο Πὰ5 
τοίου ἴῃ Ὁ ἀρονθ. Ϊ. απὰ Ὁ. βεθπὶ ἴο 
τὴς ἴο πηᾶῦ {Πα εἴφοιϊ οἵ Ῥ]αΐο᾽ 5 δ] αι ηοα 
ὈΥ τουηαυκίηρ {Ππαΐ ““1Π6 ἰοηρσια ἀπά 1105 
ψΒΙοἢ πιαῖζα της 5] απάθγοιιβ δοοιιβαίί οῃ 
δὺς Ὑἱν]]Υ ἱππασία ἃ5. δοίμα Π]ν ἰαβίϊηρ 
ῬΙοοά,» 

32 ἀνδρηλατῇ κτλ. ΟΥ̓ Οοηρ. 466 
τί δέ; οὐχ ὥσπερ οἱ τύραννοι ἀποκτιννύασί 

Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη. Οὗτος δή, ἔφην, ὁ 

προεστὼς ἘΞ 3Ζ: προσεστὼς Α : προσετὼς (:1ἡ) Π. 

τε (Ξα. οἱ ῥήτορεο) ὃν ἂν βούλωνται, καὶ 
ἀφαιροῦνται χρήματα καὶ ἐκβάλλουσιν ἐκ 
τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ αὐτοῖς; Νὴ τὸν 
κύνα. ΤΠ6 πηβογαρα]οι5 τη ΟὈτ-οὐδίου 15 ἃ 
Ῥυάδαϊηρσ ἰγταπηΐ. 
566. τ ὑποσημαίνῃ : “Πἰπίς αἱ.᾽ 
χρεῶν--ἀναδασμόν: ΡΏγαΞΘο5. ΟἸΩΪΠΟῖ5 

οὗ τϑνοϊπίοη ἰο ἃ Οὐδεὶς βαῦ: 566 Ζατὺς 
684 Ε, [Πεπ.] 24. 140 Ψηφιοῦμαι---οὐδὲ 
τῶν χρεῶν τῶν ἰδίων ἀποκοπὰς οὐδὲ 
γῆς ἀναδασμὸν τῆς ᾿Αθηναίων οὐδ᾽ οἰκιῶν 
(ἢ (μ6 Ηε]ϊαβίῖς οδί ἢ), Ἰβοοσ. Ζαπαίλ. 
259, Ατγὶδί. 2001. Ε 5. 13οβδᾶ 5 8]. δῃά 
Θεαηᾶγβ οὐ “4“121}. οί. 6. τ. ΟἿ «αἷ5ο 
αἸΡοτὶ 67. δγζααέταϊξ. 11 ᾿. 279. 

2 ἀνάγκη-- καὶ εἵρμαρται κτλ. Οπος 
ΤΟΥ ΝΝΘΟΘββιίυ τἰηρβ ΠΟΥ ΚΠΕ]] (565 6 21.): 
{Π6 ἰπϑίϊηοὶ οἱ βε] ρυθϑευνδίίοη τηδ]ςο5 
[Π6 ἢπᾶ] Ξΐασε ἱπθνια]6. ἘῸΥ (ἢς βαϊὴθ 
γΘάθοῦ ΧΕΠΟΡΠΟῚ Ταπια 5 (17127. 7. 11, 
13) [Παΐ ἃ ἱγγαηΐ Ππενϑὺ ἄδγα Ια ἀοννῃ ΠΪ5 
Ῥοννγαῦ: οἵ. αδο Ῥευϊδηαᾶθγ ἴῃ Τὴ, 1,1 97 
ἀηα {πΠ6 ραίποίϊο βαγίηρ καλὸν μὲν εἶναι 
τὴν τυραννίδα χωρίον, οὐκ ἔχειν δὲ ἀπόβασιν 
(ΡΙατ. ,ϑο). 14. το). 566 αἷϑο οὰ 5456 
Δα 547 Α. 

4 οὗτος κτλ. “ΤΠ|ῖς (Π6η,᾽ βαϊᾷ 1, “ἰ5 
16 τῇδη γῆ 15 σι ΠΥ οὗἩ ββαϊοη ἀσαϊηβί 
(ης ΠοΙάοΥβ οὗ ρτορεσγίγ. γίγνεται 15 ποΐ 
“Ῥεοομηθβ᾽ (“16 Ιδραάθσ οἵ (ῃς6 ἰδοίίοη 
αραϊηβί [Π6 στῖοῃ Ῥθοουηο5 {Ππαΐ ρϑυβοη ἢ 7]. 
δηᾶ (.}), θὰϊ “ἔυχηβ ουΐ ἴο Ὀ6,᾿ “15᾽ 56. ἴῃ 
ΟἿ ΔΙ θηΐ ΟΥ̓Ρίοίαγο: οἵ. 562 Α 71. 
οὗτος γίγνεται 15 5171] Υ]}Ὺ τπι5ϑα αἱ {Π6 δπά 
οὗ (ῃς Ρῥἱοίαγα οὗ {Ππ6 ὑγγαπηϊοα τηδη 1ἢ 
ΙΧ 5768. ϑομποιοὺ βθοὴβ ἴο ΞΈΡΡΟΒΘ 
[Παἰ στασιάζων τοίοτϑ ἴο οἶν!] τυαν' (““νἱτὰ οἵ 
αὐτηᾶ οἷν ]ϊα ̓᾽}) ΘῈ ἢ ἂς ἰς ἀθβουι θα ἴῃ νν παῖ 
{οἹ]ονν5, θὰϊ (Π6 ἱποϊάθηῖβ ᾿ι5ὲ δηαμηοχαϊοα 

» 
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στασιάζων γίγνεται πρὸς τοὺς ἔχοντας τὰς οὐσίας. Οὗτος. ἾΑρ᾽ 
οὖν ἐκπεσὼν μὲν καὶ κατελθὼν βίᾳ τῶν ἐχθρῶν τύραννος ἀπειργασ- 
μένος κατέρχεται; Δῆλον. ᾿Εὰν δὲ ἀδύνατοι ἐκβάλλειν αὐτὸν 
ὦσιν ἢ 1 ἀποκτεῖναι διαβάλλοντες τῇ πόλει, βιαίῳ δὴ θανάτῳ 
ἐπιβουλεύουσιν ἀποκτιννύνα; λάθρᾳ. Φιλεῖ γοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, οὕτω 

γίγνεσθαι. "Τὸ δὴ τυραννικὸν αἴτημα τὸ πολυθρύλητον ἐπὶ τούτῳ 

πάντες οἱ εἰς τοῦτο προβεβηκότες ἐξευρίσκουσιν, αἰτεῖν τὸν δῆμον 
φύλακάς τινας τοῦ σώματος, ἵνα σῶς αὐτοῖς ἢ ὁ τοῦ δήμου βοηθός. 

Καὶ μάλ᾽, ἔφη. 

θαρρήσαντες δὲ ὑπὲρ ἑαυτῶν. 

Γ᾿ 

Διδόασι δή, οἶμαι, δείσαντες μὲν ὑπὲρ ἐκείνου, 

Καὶ Ι μάλα. Οὐκοῦν τοῦτο ὅταν 
δον δ 7ὔ ,ὔ Ν Ν ““ ἴδῃ ἀνὴρ χρήματα ἔχων καὶ μετὰ τῶν χρημάτων αἰτίαν μισόδημος 

ψ ’ ἣν Ὄ “τ - εἶναι, τότε δὴ οὗτος, ὦ ἑταῖρε, κατὰ τὸν Κροίσῳ γενόμενον 
χρησμὸν 

πολυψήφιδα παρ᾽ Ἕρμον 
’ ᾽ δΝ , 3 ᾿] ἘΦ -“ ΝΥ 3 

φεύγει, οὐδὲ μένει, οὐδ᾽ αἰδεῖται κακὸς εἶναι. 

Οὐ γὰρ ἄν, ἔφη, δεύτερον αὖθις αἰδεσθείη. 

ἐγώ, καταληφθεὶς θανάτῳ δίδοται. ᾿Ανάγκη. 

Ὃ δέ γε, οἶμαι, ἦν δ᾽ 
Ὃ δὲ δὴ προστάτης 

" ἊΝ “ ΝΥ ἊΝ ἐκεῖνος αὐτὸς δῆλον δὴ ὅτι μέγας μεγαλωστὶ Ι οὐ κεῖται, ἀλλὰ 
ἣν 7 - - 

καταβαλὼν ἄλλους πολλοὺς ἕστηκεν ἐν τῷ δίφρῳ τῆς πόλεως, 

23- 

νου] οουίδίη]ν Ὅ6 (8164 στάσις ὈΥ ἃ 
Οτδεῖς, απα οὗτος δὴ---γίγνεται ῬοϊΪηί5 
Ῥαοϊςνναγά ταῖμεν {Πδῃ [Οὐννατά, 85 15 οἰθαν 
Ῥοίῃ ἴτομι δή ἀῃα [τοπὶ Ααἰτηδηίτ5᾽ ΤΘΡΙΥ. 

6 ἐκπεσὼν κτὰ. Ηΐξ [15 ἰταῃβίουτηθα 
ἰηΐο ἃ [1] δπᾶ ἢηϊβμθα ἰγγαηΐ ἴῃ πα οὗ 
ἴνο ναγϑ: εἰῖποὺ ὈΥ Ὀεΐηρ Ἐχρε! δα (1 
σοῦῖβα οἵ [Πε στάσις) ἀῃηὰ τεϊαγηϊησ βίᾳ 
τῶν ἐχθρῶν, ΟΥ̓ΕἾ5π6 ἴῃ [Π6 νναν ἀθβουθεα 
ἴῃ ἐὰν δὲ---ἀποτετελεσμένος (Ὁ). ΡΙ5ἰδίτα- 
ἴὰ5 5 ποῖ ἃ ρεγίβοί Ἔχδῃρ]α ἴο 1Ππ5ἰγαίς 
ἐκπεσών εἰς., ἴοΥ 6 δα τηδᾶςβ Πἰπη561 ἃ 
ἰγγαπί Ῥείογα 6 νγὰβ Ἔχρβὶ!βα (Αὐῖβι, κ2λ. 
ἜΡ,. Ὁ. 5): 
5668 8 διαβάλλοντες τῇ πόλει: “ὈΥ 

βαίεπηρ (π 6 οἰτΖοη5. ἀραϊηδὲ Ὠπππ᾿ (7. ἀπά 
(.) ταῖῃθυ {πδῃ “Υ δοουβίηρ Πΐπη ἴο {Π6 
Θἰαιδ" (Ὁ. τη .), ΟἿ. ὉἹ 208 5πᾶ 
λαεί. 61 Ε. 

βιαίῳ. λάθρᾳ. (Ο΄ ὙΠαο. ΝΠ 65. 2. 
το αὔτημα τὸ πολυθρύλητον: 45 ἰπ 

[6 οαβδε οἵ Τπεαρεπεβ οὗ Μερατγα, Ρ[515- 
ἰταῖπι5, δηὰ Τοηγϑίιβ οἵ ϑυσδσιιβε : 566 
Ατῇϑι. Αλδί 1 2. 1357} 30-23 ἢ ΟΟΡΕ 
αα Ἰος., αηὰ ((ογ Τ᾽ οηγβ᾽ι5) ἀστοί Χ ΡΡ- 
202 ἢ. ἀῃα ΕΥδθηηδπῃ 5 δον 11 Ρ. 558. 

καταβαλὼν Α:Π: καβαλὼν («“1) Α, 

ΟἸΡετς (Ὁ. «ϑιααίφαϊί. 11 Ὁ. 281 “2. τ) 
γα ΠΊαΥΪς5 {Πα {πΠῸ θοαγ-ροπατα Ρ]αΥ5 ἃ ρασγί 
ἴῃ {Π6 φΌΠΕΒΙ5 οἵ ΠΕΔΥΪΥ ἘΥΘΙΥ ΓΥΓΔΠΏΪ5. 

566 σ,ῦ 14 θαρρήσαντες--ἑαυτῶν. 
ΟΕ ϑοίοῃ γαρ. τι. 5---ὃ Βευρῖς. 

ι6 τὸν Κροίσῳ κτλ. ὅεε Ηάδί.1 55. 
20 αἰδεσθείη κτὰ. ΤΕ ΌΠΟ]᾽ 5. οοη- 

Ἰεοίατε οἰκισθείη 15 οἵ οουτ5ε αρϑιτά. Τὴς 
Ἐχρύθϑϑίοῃ θανάτῳ διδόναι 15 ατεϊίο ἐκ- 
φιιίείξίτεδ αἰϊοίτε7,, γ}βετη ὉΠηρσ ΟαΓ Ρἤγαξα 
“15. ἄοῃμα ἴο ἄθαίῃ᾽ : οἵ. (νι ΒΘ. ατ1}) 
ΙΧ 5718, 5674 δῃᾷ “λαεαγ. 254 Ὲ (ὀδύ- 
ναις ἔδωκεν, ἰτηϊταίεα ἤοὰ ΠΟΠΊοΥ Ομ. 
ΧΥῚῚ 567). 

22 μέγας μεγαλωστί. 7. ΧνῚ γ76. 
23 ἐν τῷ δίφρῳ κτλ. ΤΠε ἤριτε--ἃ 

ΠΟΙ ΠΊΟΝ. ΟΠΘ---ἰβ οἵ σουτβα βυροαβίθα ὈΥ͂ 
της Ηοπιοσῖο αἰ] ϑίοη. (Οερυϊοπθϑ ἀρνεὺ- 
τῆρι ἐοικὼς ] κάππεσ᾽ ἀπ᾽ εὐεργέος δίφρου 
(10. 742). Νοῖ 50 [ῃς προστάτης : ΠΕ [ς]]5 
οἴμοβ, θαὶ Βἰπη56 1 (αὐτὸς) ἕστηκεν ἐν τῷ 
δίφρῳ τῆς πόλεως. 
566 ᾽Ὁ--δ696 7614 ἐγγαγιέ δερίγ5 ἀξ 

γεῖργι τοέλ φοῤιίαν ηιδαδε7ε5, ὁϊτεέ ἂ5 ΣΟΟΙ͂Σ 
ας ἀές ῥοσίζίογε ἐς σεσιεγε, δ ἐριῤοτογ5λες 
αγιαἱ ορῥγέξοες ἐλέ εἰδέφεγις ὁγ ἃ φογείϊηαὶ 
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΄ 

τύραννος ἀντὶ προστάτου ἀποτετελεσμένος. 

ἔφη. 

ὈΑΥΠΗΙΣ 
5 Ν Α, “- , 2 

ἀνδρὸς καὶ τῆς πόλεως, ἐν ἡ 

Ν 
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Τί δ᾽ οὐ μέλλει; 

Διέλθωμεν δὴ τὴν εὐδαιμονίαν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῦ τε 
“ “ 

ἂν ὁ τοιοῦτος βροτὸς ἐγγένηται; 
5 Ὦ 5 , Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, διέλθωμεν. ἸΑρ᾽ οὖν, εἶπον, οὐ ταῖς μὲν πρώταις 

ε Ψ Ν ’ λᾶ Ν 3, ΄ ΄ ὧᾧ ἂὰ 
ἡμέραις τε καὶ χρόνῳ προσγελᾷ τε καὶ ἀσπάζεται πάντας, ᾧ ἂν 

, 

περιτυγχάνῃ, καὶ οὔτε τύραννός ἱ φησιν εἶναι ὑπισχνεῖταί τε 30 
Ν Φ αι Ν ΄, “- ΕῚ 7 Ν “- ΄ 

πολλὰ καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, χρεῶν τε ἠλευθέρωσε καὶ γῆν διένειμεν 
-“ - " δ - 3 δήμῳ τε καὶ τοῖς περὶ ἑαυτόν, καὶ πᾶσιν ἵλεώς τε καὶ πρᾶος εἶναι 

“- ᾽ ΄, » 

προσποιεῖται; Ἀνάγκη, ἔφη. 
Ἁ 7 

“Ὅταν δέ γε, οἶμαι, πρὸς τοὺς ἔξω 
ἐχθροὺς τοῖς μὲν καταλλαγῇ, τοὺς δὲ καὶ διαφθείρῃ, καὶ ἡσυχία 
» , 7, - Ν 7 Ν ΟῚ χα ἢ». 5...5 ,, ᾿ 
ἐκείνων γένηται, πρῶτον μὲν πολέμους τινᾶς αεὶ κινεῖ, ἐν ἐν χρείᾳ 35 

24. μέλλει ΑἸΠ: μέλει Α5. 

σηεεθϑοῖογι ο7 τυᾶγς. ΑΙ τυῖο ἐχοείμαίε, 
λ6 “γεηιουθο᾽ τέ ἐξ ὦ σαα γιδεεδοτέν ο77 ἀὲδ 
σζιαΐίογε ἐπα ἀδ σλοιίαῖ φηγρε ἐλε εν οὔ 
τὐεαΐίᾳ αγιαὶ οἱγίμέ. 170 2γουϊας αραΐι5ὲ 
δῆς ογοτυΐγιρ τεγιβοῤιίαγηίν, 4 τ7η11ε5: 171- 
εγέασε ἀϊ σία) γ᾽ α7,21}2) ὧν δγι{1 2716’ 
)ογεῖρηε τι γοαγίες ἀραὶ ἐλ οἰαυές οἵ 
2γίσαϊε εἰδίχεγιδ. 7:6 α7ὲ ἀΐς "γιότυ εἶῖ- 
Ζεγις᾽ 7υγεοοίλ. } ΖΕ πγίῤίαες ἀπαὶ οὐδέ ἐγα- 
ϑεαζαγις ῥγαΐδε ἔγγαηιεν ἀραὶ ἐΐς γοέζημε: 
ἐλαΐ ἴς τοῖν τῦῦ ἐχείμαϊ ἐλδηὲ 77,071 147 
εἶίγ. 7716 ἀίρλονγ {ἀξν εἰϊηιό 116 ἀπ οὗ 
εογ»7,1ογιτυεαίζλ5, ἐλε γιογε ἐδ ζογιομ7 2αταῖ 
ο Ξοείς βαρο. “(45 720γ7 ἐλε ἐνγαγιέ, αἴ 
ἐχλαποίίγρ ἐλε φγοῤεγίγ ο7 ἐδηιῤίεος αγιαἱ ἐδέ 
2 γοσεγίδεα, 4 τοῦδ εογεῤεί ἐλὲ 7)ενιον ἐλαΐ 
δέσαΐ λΐηι ο σεῤῥογέ τ5 γαῤόϊε γομέ., ΑΙ 
γέγγιογιείγαϑΙεῶ ἐς ἦρι ταῖν. 74 Ζρορριος γοτυ 
1εαγ71:5 τυλιαΐ σἰανε7γ 7η146715---- σία δγν 171. 115 
οἱ εγμεἰ 7071, τυλεγε σἰατσές αγὲ Ἠ1α51675. 

566 ᾽} ἢ. “26. διέλθωμεν δὴ κτλ. 
ΤΒτουρποιῦς {Π6 νΠΟ]ς οἵ {Π15 Ρ᾽οίαγα, τἴ 
15. ΤΟ] αυα Ὀ]γ οθαῦ [Παΐ Ῥ]αῖο ἢαβ ΠΟ ΠΥ 5115 
[ῃς βΒιϑὶ οὗ ϑγύδοιιβα ἴῃ ἢΪ5. μηϊπα ἢ 566. οἢ 
566 Ἑ, 567 Β, Ε, δύϑΑ, ἢ. Τῆς τεδάεγ 
5Που] 4 σοιηρατα Αὐ]βίοι]οβ. Ὀτιεῖ δοοοιηΐ 
οὗ 1Π6 [ἢτϑς πᾶς οἵ Τ γαπην ἴῃ 20]. Δ 
ΙΟ. 12058 1--24. ὙΠπαῖ ψνῃϊοἢ Ρ]αΐο ἀ6- 
ΒΟΥ 65 15 οἵ οουγϑε {Π6 νγογϑί νΑΥΪΕΙΥ ἥτις 
ἀνυπεύθυνος ἄρχει τῶν ὁμοίων καὶ βελτιόνων 
πάντων “πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῆς συμφέρον, 
τὰ Κα μὴ πρὸς τὸ τῶν ἀρχομένων (10. 20--- 
22 

27 βροτός: “ογεαίαγο᾽ (Τονγοί). 
ἔγταηε 15 βου ΐηρ' 1685 (Πα Ππτηδῃ. 

20 πάντας ᾧ ἂν κτλ. Τον (Πδ ρτγατη- 
τηαίϊσαὶ σοποοτα οἷ. ἵν 4266 ». 7Πε 
56 η56 ᾿5 Ὑ}Ὲ]] Π]υβίγαίῖθα Ὀγ Θ 4] αι τη ἔγοπι 

Α. Ῥ. 1Ι. 

ΤΗΣ 

Ἐπ. 7. 4. 337---ι342, ΜΕΤ Μοπεΐαιβ5 
54Υ5 ἴο ΑΡΑΠΠΘΠΊΏΟΗ : οἷσθ᾽ ὅτ᾽ τ᾿ ἐσπούδα ζες 
ἄρχειν Δαναίδαις πρὸς Ἴλιον |---ὠὡς ταπεινὸς 
ἦσθα, πάσης δεξιᾶς προσθιγγάνων, | καὶ 
θύρας ἔχων ἀκλήστους τῷ θέλοντι δημοτών, 
καὶ διδοὺς πρόσρησιν ἑξῆς πᾶσι, κεὶ μήτις 
θέλοι, ] τοῖς τρόποις ζητῶν πρίασθαι τὸ 
φιλότιμον ἐκ μέσου; Οη οὔτε [ΟἸ]ονγεα ὈΥῪ 
τε (πεαπε---οἱ) ΠΕτΘ {Π6 ϑίγαββ [4115 οἢ 
(6 αἰῆγπηαίϊνε οἰαιιβα (πο πιοάο ποη--- 
564 6.141} 566 ΙΝ 430 Β 22. 

566ῈΕ 3:1 ἠλευθέρωσε-- διένειμεν : [{]- 
ΒΠΠησ {πΠῸ ΠΟρΘ5 Π6]4 ουἕἱ Ὀγν Πἰπὶ 85 προ- 
στάτης (566 Α 21... ΑΑ τεἀϊπιΠΡυςίοη οἵ 
Ἰαμαθα Ρῥγορευίυ ννὰθ οὔθ οἵ ᾿ϊοπυβίιιβ᾽ 
ΘαΥ]]δϑί πηθαβισεβ αἰζου Π6 Παα δβίαὈ] 5η θὰ 
ΒΙΠΊ56] 1 {ΠῸ6 ἔγγάπην (τοί Χ ΡΡ. 221 Π.). 
Α5 ΜὺΥ 6165 ροϊηίβ ουΐ, βιιο ἢ ἃ βίερ ννουἹά 
ἴεπα ἴο Κϑὸρ ΠΡ {πὸ δηἰμιυιβίαϑηι οὗ {Π6 
πλῆθος, Θ5ρΡθοῖα! ν θη {Π6 ἰγγαηΐ 500- 
Παρ δα ἴο δῇ οἱ ραγοῃυ ἡ] ἢ Παα «ἀαεά 
Π614 το ἢε]α Ὀγ ἰεπάϊηρ οἡ τηοτίραρο ἴο 
16 5Π14}} [ΔΥΤΠΘῚ5. ΔΠ6 56]]Π1πρ {Π6 πὶ ἃ 
αἰζευ ἃ "»ααἃ γεασ. Τί ννου]ᾶ ΡῈ βαϑὺ δπουρῇ 
ἴο ΟΑΥΓΥ Οὐ, θΘσαιδα {Π6 ὑγγαητ 5. Ορρο- 
πϑηΐβ νοι παν Πεα {π6 σουηίγυ : οἵ, 
ρύό σ. Ἐὸογ [ἢς δουγίβίβ 566 5.48 Ὁ 722. 

33. πρὸς τοὺς ἔξω ἐχθροὺς κτλ. : “ἴῃ 5 
ΤΟ] ΟΠ5 ἴο ἰογοῖρ ἢ ΘΠΘΙΊΪ65᾽ εἴθ. Δ ΠῊ 
τῆς σοπδίγιοιοη οὗ τοῖς μὲν κτλ. οἷ, ΙΧ 
501 Ε--Β02 ἀλλὰ μὴν καὶ τιμάς ὝΞ:Ξ: 
τῶν μὲν μεθέξει καὶ γεύσεται ἑκών, ἃς ἂν 
ἡγῆται ἀμείνω αὑτὸν ποιήσειν, ἃς δ᾽ ἂν 
λύσειν τὴν ὑπάρχουσαν ἕξιν, φεύξεται ἰδίᾳ 
καὶ δημοσίᾳ. ἴῃ οί οαθ65 {Π6 ἴα ἸΟΠῚ 
ΤΕΒΘ ΠῚ Ὁ]65 50- 4 }16 ραγί να ἀρροβιτίοπ, 
ἴου ψνῃ] ἢ 566 ΙΝ 4314 22. 

38 πολέμους τινὰς κτλ. (Οἵ. Αὐἰδί. 2.0). 

17 



Ὁ 119) 

5.8 ΠΛΆΤΩΝΟΣ [5668 
ς Υ, «ς ΩΣ ἴω 7 ἡγεμόνος ὁ δῆμος ἧ. Εἰἰκός γε. [] Οὐκοῦν καὶ ἵνα χρήματα εἰσφέ- 567 
ροντες πένητες γιγνόμενοι πρὸς τῷ καθ᾽ ἡμέραν ἀναγκάζωνται εἶναν 

καὶ ἧττον αὐτῷ ἐπιβουλεύωσι; Δῆλον. 
ς ΄ 5 ΓΑ “2 ΕΝ ἌΘ, ὑψ, 9 ἌΝ ΘΝ 

ὑποπτεύῃ ἐλεύθερα φρονήματα ἔχοντας μὴ ἐπιτρέψειν αὐτῳ ἄρχειν, 

Κ Ν » φ 3 

αἱ ἂν γε τινᾶς, οἰμαυ, 

“ ΕΝ ΄΄ Ν Ἴ 3 ἌΝ, ́ 2 ὃ Χ - ὯΝ ,ὔ Ἃ 5 ὅπως ἂν τούτους μετὰ προφάσεως ἀπολλύῃ ἐνδοὺς τοῖς πολεμίοις; 
᾿, ϑ' τούτων πάντων ἕνεκα τυράννῳ ἀεὶ ἀνάγκη πόλεμον ταράττειν; 

᾽ χω Ν “- ἴω - 

᾿Ανάγκη. Ταῦτα δὴ ποιοῦντα ἕτοιμον μᾶλλον ἀπεχθάνεσθαι Ι τοῖς Β 
͵ - Ν » ΕῚ ἴω “ “ Ἷ 

πολίταις; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν καί τινας τῶν ξυγκαταστησαν- 

τῶν καὶ ἐν δυνάμει ὄντων παρρησιάζεσθαι καὶ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς 
3 , ων πχῷ Ὦ 
ἀλλήλους, ἐπυιπλήττοντας τοῖς γιγνομένοις, οὗ ἂν τυγχάνωσιν 

ς - ς ΄ὔ 

Ὑπεξαιρεῖν δὴ τούτους πάντας 
- Ἂ ΄ , " Ὠ 3 [ο δεῖ τὸν τύραννον, εἰ μέλλει ἄρξειν, ἕως ἂν μήτε φίλων μήτ᾽ ἐχθρῶν 

β “ - - 

λίπῃ μηδένα ὅτου τι ὄφελος. Δῆλον. ᾿ὈΟξέως ἄρα δεῖ ὁρᾶν αὐτόν, 
, 53 ὃ - ᾽Ὰ , ᾿ [ Υ ἐν, ΄ Ἃ, τίς ἀνδρεῖος, τίς μεγαλόφρων, ἱ τίς φρόνιμος, τίς πλούσιος" καὶ 

το οὕτως εὐδαίμων ἐστίν, ὥστε τούτοις ἅπασιν ἀνάγκη αὐτῷ, εἴτε ῃ , 

5 ἐξ ΕΝ 3. ἘΣ, ἀνδρικώτατοι ὄντες; Εὐἰκὸς γε. 

΄ " ΄ ΄ 5 ΔῊ. ΄ Ὁ ΕΝ Ἅ 
βούλεται εἴτε μή, πολεμίῳ εἶναι καὶ ἐπιβουλεύειν, ἕως ἂν καθήρῃ 

" 3 δ ΄ 

τὴν πόλιν. Καλόν γε, ἔφη, καθαρμόν. Ναί, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸν {; ἢ ᾽ γώ, 
Ἢ δ Ν Ἂ; ἐναντίον ἢ οἱ ἰατροὶ τὰ σώματα" οἱ μὲν γὰρ τὸ χείριστον ἀφαι- 

- Ἃ, δ᾿ 7 ς Χ 2 ἼΑ «. ΝΜ , 

ροῦντες λείπουσι τὸ βέλτιστον, ὁ δὲ τοὐναντίον. “ὥςς ἔοικε γάρ, 
ΕῚ - 57 Ρ] , 5) " 2. αὐτῷ, ἔφη, ἀνάγκη, εἴπερ ἄρξει. 

5. τῷ ΕΠ“: τὸ ΑἸΠ: τὼ (1) Α2. 
12. αὐτόν ΑἸΠ: ἀστόν Αὔ. 

Ε τι. 1513Ὁ 28 ΠῚ, ἔστι δὲ καὶ πολεμοποιὸς 
ὁ τύραννος, ὅπως δὴ ἄσχολοί τε ὥὧσι καὶ 
ἡγεμόνος ἐν χρείᾳ διατελῶσιν ὄντες. 
Τῆς Πἰβίουυ οἵ ΤΙ ηγβῖιβ [Π6 6] θυ 15 ἀθαϊῃ 
ἴῃ Ῥοϊηϊ: 5866 τοίε Χ ΡΡ. 224-331. 

567 Α 1 οὐκοῦν καὶ κτλ. Ατῇβί. 2.0]. 
1.6. 1312ὉΡ τ Ε΄ καὶ τὸ πένητας ποιεῖν 
τοὺς ἀρχομένους τυραννικὸν ὅπως--πρὸς 
τῷ καθ᾽ ἡμέραν ὄντες ἄσχολοι ὦσιν 
ἐπιβουλεύειν-- καὶ ἡ εἰσφορὰ τῶν τε- 
λῶν, οἷον ἐν Συρακούσαις" ἐν πέντε γὰρ 
ἔτεσιν ἐπὶ Διονυσίου τὴν οὐσίαν ἅπασαν 
εἰσενηνοχέναι συνέβαινεν. (Οἵ. Οτοίβ ].ο. 
Ῥ- 223. 

2 πρὸς τῷ. Α τηδ]ουν οἵ Μ55 πᾶνε 
πρὸς τό, νι ϊο ἢ 15. αἶϑοὸ {π6 οἱάβι γθδαϊηρ 
(Ξε εζ-. 71..}; Ῥαϊ εἰμι πρός τι ἴῃ [Πϊ15 5Β6ῆ58 
Ιδοῖςβ δυϊπουῖν, δηα 15 ᾿πΠΘΥΘ ΠΕΥ ἰπη- 
Ῥιόῦα 16. ΟΥ, “λαεαᾶν. 249 Ὁ πᾶ 1χ 
5854, Χ 6ο46, Ὁ 7. 

5. ὅπως- πολεμίοις : 50. πολέμους 
τινὰς ἀεὶ κινεῖ 5 ὈείογΘ. ἕτοιμον ἴῃ 11Π6 7 
15 Πρ ΊβΟμ8]---α ΤΥ ἀδᾶρα, [ῸΥ ὙΥΠΙΟῊ οἵ. 
222. 7. 3334 δῃᾷ Ἐν. 22. 2. 86. 

567 Β 1 ὑπεξαιρεῖν. Ἐὸοτ (Π6 σοΥ- 

11. ὑπεξαιρεῖν Π: ὑπεξαίρειν Α. 

τιρίοη ὑπεξαίρειν (47. 71.) οἵ. Χ6η. 271670 
5.2 ὅταν δὲ τοὺς τοιούτους---ὑπεξαιρώνται 
(Τ. Ὁ. Θομ ποι οτ᾽β οοη]θοίαγα ἴου ὑπεξαί- 
ρωνται οἵ ἴΠ6 Μ55). Οἢ [Π15 ραββαρα [Π8 
Ῥορὲ Οὐδὺ τειηδ 5: “ΟΟΠΊΡΑΥα {15 46- 
βουϊρίίοι ψν]ἢ {πΠ6 Ηΐδτο οἵ Χαπορἤοῃ : 
1 15 ἴῃ αἰτηοβδί βυεΥΎ ϑίαβρ ἃ ῥρίοΐυσα οὗ 
[Π6 Ῥο] Δ 1οἸς5 ἀπ ννὰὺ οἵἉ 1π|6 οἵ {Π6 ΕἸ ἀ6Υ 
Το ϑἰτι5. "ἢ 

12 ἕως ἂν μήτε φίλων κτλ. ὙΠΕΓΙΘ 15 
ΠΟ 5ο] πᾶ6 ΟΥ̓ ἀΘϑοϊδίίοη [τα [Π6 ἰγγαηῖ 5: 
[Ὁ ἢξ 15 {Π6 δπθηῦυ οἵ {πΠ6 ΠΟ ]α Πα τηΔη 
ἴᾶςθ. ὅ6Ὲ {π6Ὸ ραββᾶρεβ σιοίεα ὈΥ Νᾶ- 
Θεῖϑθδ οι Διίαελάοι. 7 εοί. Τ. 304. 
567 17 καλόν γε--καθαρμόν. (ῇ. 

ΨΙΙ Ρ40Ε7:. Τῆς ἰδμηοιιβ ἀπεοάοίς οὗ 
“ΓΠγαβΥ θα]ι5 ἀηα Ῥεογδηάου (Παϊ. ν 92: 
οἵ. Αὐἱϑί. 2 οἷ. Τ' 13. 2848 χ΄ ἢ., Ε το. 
13118 207΄(, αἶἰδὸ Ἐλιγ. «ϑηζ2᾽. 445---440, 
γγΠογα {Π6 ροεί ΒοΥυγουβ Π5 ἹΠΊΘΘΤΥ ἰΌΤΩ 
1Π6 ϑδῃὴθ6 βίου) 15. οπβ ἰηβδίδῃοα ουΐ οἵ 
ΤΏΔΩΥ ἴῃ τεεὶς Πἰβίουυ : 5686 ατθοηϊᾶρα 
σὰ Οο»ιοεί. ΠΠ. ῬΡ. 31: ΠῚ 

20 ἀνάγκη: 55. ἐστιν, 7. «αῃᾶ (Ὁ, 
ΒΙΥΔΏΡΘΙΥ 5ΔΥ {Παΐ “ἀνάγκη 15 {πΠ6 5.0] οἱ 
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Δ 

2) 
͵ τὶ [ο ΕῚ Ν , “ “ 2 " ᾿Ν ς Ν 

προστάττει αὐτῷ ἢ μετὰ φαύλων τῶν πολλῶν οἰκεῖν καὶ ὑπὸ 

ΧΝΠΠ. Ἔν μακαρίᾳ ἄρα, εἶπον ἐγώ, ἀνάγκῃ δέδεται, ! 

΄ ΄ Ἂ ᾿ -“ Ω , 9» ο Ἂν 3 5 ἐλναν 

τούτων μισούμενον ἢ μὴ ζῆν. ᾿Ἐν τοιαύτῃ, ἢ δ᾽ ὅς. Δρ᾽ οὖν οὐχὶ 
᾿ - “ 2 “- ΄ 

ὅσῳ ἂν μᾶλλον τοῖς πολίταις ἀπεχθάνηται ταῦτα δρῶν, τοσούτῳ 
, ἣν Α͂ , ΄ὔ - ᾿, Υ 

πλειόνων καὶ πιστοτέρων δορυφόρων δεήσεται; ἰ᾿]ῶς γὰρ οὔ; 

Τίνες οὖν οἱ πιστοί, καὶ πόθεν αὐτοὺς μεταπέμψεται; Αὐτόματοι, 
, Ὁ “-“ 

ἔφη, πολλοὶ ἥξουσι πετόμενοι, ἐὰν τὸν μισθὸν διδῷ. Κηφῆνας, 
53 Χ ΄ 3 νι 
ἦν δ᾽ ἐγώ, νὴ τὸν κύνα, δοκεῖς αὖ τινάς μοι λέγειν ἰ ξενικούς τε καὶ 

α ΄ “- 3 

παντοδαπούς. ᾿Αληθῆ γάρ, ἔφη, δοκῶ σοι. Τί δέ; αὐτόθεν ἀρ᾽ 

οὐκ ἂν ἐθελήσειεν---ΠΠῶς; Τοὺς δούλους ἀφελόμενος τοὺς πολίτας, 
“- , 

ἐλευθερώσας, τῶν περὶ ἑαυτὸν δορυφόρων ποιήσασθαι; Σφόδρα 

η᾽, ἔφη" ἐπεί τοι καὶ πιστότατοι αὐτῷ οὗτοί εἰσιν. Ἦ μακάριον, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις τυράννου χρῆμα, εἰ τοιούτοις φίλοις τε καὶ ] πισ- 
-“" ») ͵ - ἣ ͵7ὔ ᾽ ͵ 3 , » Ν 

τοῖς ἀνδράσι χρῆται τοὺς προτέρους ἐκείνους ἀπολέσας. Αλλὰ 
"Α͂ “ 

μήν, ἔφη, τοιούτοις γε χρῆται. 
ε “ ᾿) Ικ Ἂς 7 Ὁ ΄ “Ὁ ς ᾽ ϑ -" ἴω , 

εταιροι αὔυτον, και ξύνεισιν οὐ νέοι πολίται, ου ὃ ἐπίεικεις μισουσι 

Καὶ θαυμάζουσι δή, εἶπον, οὗτοι οἱ 

21. μακαρίᾳ ΑἼΠ: μακαρία ΑἹ. 
ἱπιευσορδίϊοηΐβ βρη) Φ: τίς δὲ ΑΠΙΞ. 

ἀνάγκῃ Π: ἀνάγκη Α. 29. τί δὲ (π0}1Ὸ 

οἵ ἔοικε." Ἐοτ αὐτῷ ἀνάγκη οἵ. 568 Ε δῃὰ 
ΙΧ 5794. Οη [πε οτος οἵ ἀνάγκη ΠΕΘΙΘ 
απα Ἰαϑὲ Ῥεῖονν 566 565 Ὁ, 566 Α 7271. 

567 Ὁ 27 ἥξουσι πετόμενοι: “Ψ1}] 
ψνῖηρ {ΠΕΪῚ νγαγ.᾿ πετόμενοι ἰεα45 τρ ἴο 
κηφήνας. 

τὸν μισθόν : “[ἢς ρμαᾶγ.᾽ 1.6. “πε πεοδϑ- 
ΒΑΥῪ Ραγ᾽ (]. δηά (.). ΝΥ. Η. Ὑποιήρξοῃ 
να Ομ "τόν Οὐ ΤΕρίασε ἴξ ὈΥ μόνον : 
Ῥυΐ ἡγοτ ηεϊόγιέ ῬΑῪ ννοῦα ποὶ αἰϊγαοί 
ΤΠΘΓΟΘΏΔΙΙ65. 

567Ε “8 ξενικούς --- παντοδαπούς. 
ἼΠε Ὀοάγ-σιατα οἵ ἰογεῖθη ΤΠ ΘΓΟΘΠΔΥΪ65 
τγαϑ ἃ [Δ }}}]18Υ [δαΐαγα ἴῃ αὐδεῖς ἰγγαῃ 1685 : 
566 Χεη. “7|67γ0 5. 3 διὰ ((ου 1)᾽οηγϑὶαβ 
ἴπ ραγιίου]ατ) ατοίθ Χ Ρ. 221. 

20 τί ϑέ;---ποιήσασθαι; ΤΕ. νγογ 5 
ἤτοτῃ αὐτόθεν ἴὸ ποιήσασθαι οΥγη ἃ 5ἰηρ]ε 
βεπίθηοθ, πῶς Ῥεΐηρ περ]βοίθα : οἵ. πῇ 
δὴ--- γίγνεται ἴῃ 540 Ὁ, ΘΓ 566 ποίβ δηά 
7600 «υοῖεα δὰ Ιοο. αὐτόθεν Ὀγ 1ἴ5 επ᾿- 
ορὼς Ροβί[ἴοη αἰτεααν βιρροϑίβ ναί 
Οογαίθβ 15 ἀρουῦί ἴο βὰν; απὰ Ααϊπγαπίιιϑ᾽ 

ἱπουσιριίοη, Ῥαϑίάθς 15. βίν] δίς οἴΐθοι, 
ἜΧΡΥόσεος. {Π6 δηχίείυ ἀπ Πουσοῦ υν ἢ 
νυ πο {Π6 Ῥατα Ἰάθα οἵ 510 ἢ ἃ ριοοθθάϊηρ 
νου] ἰηϑρῖτα ἃ τρεῖς. “5]ανθβ νεῖ 
ΠΟΥΠΊΔΠΥ οὐ ποη- ΟΥ̓Θοῖς γτᾶρθ; 50 [Π|5 ἴδ 
γΠαΐ ἐπ] ἰϑιϊηρ ἃ Ῥαμα οἵ περύοεβ νου ]ά 
Ῥὲ ἴῃ {πε ὕ]πηἰεα ϑιαϊε5 ἴο ἀαγ᾽ (Βοβαη- 
4161). ὙΠε Ῥεβί Μ585 τεαὰ τίς δὲ αὐτόθεν 

κτὰλ., αὶ τίς 15 πα θίβηβ: 016, αηα γεΐαϊπθά 
ὈΥ πο βαϊίου. ϑομηθί θυ 5 τοὺς δὲ αὐτό- 
θεν (νυνὶ 5ανεσαὶ Μ58 οἵ ᾿ηίθ Ιου Δα! ΠΟΥ) 
ΘΘΘΙῺ5 ἴο τὴ6 σγδηη 1 4 }}γ ἀυνκνναγά, ἃ5 
νν61}1 δ5 [ἰ[6]655 δπα 4111. Τῃ ἘΙΟΠαγαϑ᾽ 
ῬΙΌΡοβαὶ τί δέ; αὐτόθεν ἄρ᾽ οὐκ ἂν ἐθελή- 
σειέ πως τοὺς δούλους εἰς., {Π6 ἐΠο] ς πὼς 
15 51 ρΊ]ΑΥ]ν ννεαὶς. . ἀπ Ο., ψμο ρῥυϊηΐ, 
ἢ ΗδΥπιαπμη πα ϑια!] θαῦση, τί δέ; 
αὐτόθεν---ἐθελήσειε; πα ἃ {{|1-5[0Ρ αἰΐεῦ 
ποιήσασθαι, ΞΡΡΙΥ ““50η16 σϑηθγαὶ ποίη 
5110} αἃ5 λαβεῖν ΟΥὙἩ ποιήσασθαι" νἱ1ἢ ἐθελή- 
σειεν ““ἿἾτοχὴ μεταπέμψεται ἴῃ [Π6 Ργανίουβ 
βδηίθηοθ᾽ ᾿-- ΘΓ ΙΎ Δ ἱπΠΠΡΟ5510]6 βο]α[]ο. 
ὙΠΟ ρΡαυποίπαιϊου. ἴῃ {(Π6 ἰεχί τειποναβ, ὦ 
{Π1ηΚκ, 411 αἰ σα] γ, 1{{π6 ννουάβ αὐ ἴα κθῃ 
451 [α]κ6 {Π6Π|. 

30 τοὺς δούλους κτὰ. ΑΔ5 ΤΙΟὨ 5115, 
ἴου δχαῃιρὶθ, αἀἰᾷ (ατοία Χ Ρ. 221 δπὰ 
ΕΥΘο πη 5 είν τν Ρ. 13). 
568. 4. οἱ νέοι πολῖται: “{Π6 ΠΕ 

οἰζεησ,, νἱζ, {π656 σιοη ἈΠ} 5]ανοβ εἴο., 
ποΐ (45 Ὁ. απὰ Μ΄.) “της γοιηρ οἰ(1ΖΘηβ.᾿ 
Τι 15, ἴῃ νίθνν, [Ὁ Ἔχ Ρ]6, οὗ νέους ἑταί- 
ρους “πδνν ΠΊΘπμ5᾽ ΙΧ 575 Ρ, ααυϊΐβ αη- 
ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο γοδα οἱ νεοπολῖται (ΡῬΦΥΙΘΗΓΥ͂ 
ἢ ῬΟΙΙΧ ΠΙ 56: οἵ. α5οὸ 14. 1Χχ 26), 
ΑἸ ΠοῸρ δοοσοτάϊησ ἰο ΤΙοάοτιβ ΧΙΝ 7 
Τϊοπγϑῖα οα]οὰ ἢἰὶβ Ροάγ-ριιατά οἵ 
οἰπδποὶραϊοα 5]ανο5 νεοπολῖται. ὅδς Ετξο- 
Πα Π᾽5 δεῖν 1.ο. 
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260 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [568 ἃ 

τε καὶ φεύγουσι; Τί δ᾽ οὐ μέλλουσιν; Οὐκ ἐτός, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἥ τε 

τραγῳδία ὅλως σοφὸν δοκεῖ εἶναι καὶ ὁ Εὐριπίδης διαφέρων ἐν 
αὐτῇ. Τί δή; Ὅτι καὶ τοῦτο πυκνῆς διανοίας ἐχόμενον ἐφθέγξατο, 

ὡς ἄρα σοφοὶ τύραννοί ! 
εἹ “ “ 

εἰσι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ. καὶ 
“ ω ᾿" 9. ᾿ μὴ 

ἔλεγε δῆλον ὅτι τούτους εἶναι τοὺς σοφούς, οἷς ξύνεστιν. ἸΚ αὶ ὡς 
» , Ε] » Ν “ὕ "8, , ἣν [ , Ἂν ἰσόθεόν γη᾽, ἔφη, τὴν τυραννίδα ᾿ἐγκωμιάξει, καὶ ἕτερα πολλά, καὶ 
“- . ἘΥΧαΣ 7ὔ ῃ " “ ΟὟ ΨΕΤῚ ς οὗτος καὶ οἱ ἄλλοι ποιηταί. Τουγάρτοι, ἔφην, ἅτε σοφοὶ ὄντες οἱ 

τῆς τραγῳδίας ποιηταὶ συγγυγνώσκουσιν ἡμῖν τε καὶ ἐκείνοις, ὅσου 
{ “ 2 εἶ « Ὥ Α . ἣ , 3 
ἡμῶν ἐγγὺς πολιτεύονται, ὅτι αὐτοὺς εἰς τὴν πολιτείαν οὐ παραδε- 

7 “ , ς , 
ξόμεθα ἅτε τυραννίδος ὑμνητάς. 

σιν ὅσουπέρ γε ὶ αὐτῶν κομψοί. 

15. περιιόντες ΑΞ 

Οἶμαι ἔγωγ᾽, ἔφη, ξυγγυγνώσκου- 
Εἰἰς δέ γε, οἶμαι, τὰς ἄλλας περι-᾿ 

Ζ: περιόντες ΑἸΠ. 

5. οὐκ ἐτὸς κτλ. Α ΠΙΡΏΪΥ ἰγοηϊοαὶ 
Δῃα βαγοαβίϊο βεηίεποθ. [7{15 ποΐ ψιπουῦῖί 
ΤΘάβοη ἰπαΐ ἱγασεαν “ἢ σαποσα] (ὅλως 15 
ποΐ “οη {Π6 ψΠΟΙΘ᾽ δ5 1). δπᾶ Υ. τεμα θυ) 
15 ἰποιρῃϊ σοφόν, ἀπ ΤυυτΙΡΙ 65 ἃ τηαβίευ- 
ἰταρεάϊδη (Ἐλυυ!ρ 465 ννα5 ποίου! οιβὶν “σο- 
φός᾽-- 566 ΒΙαγάεβ οἡ Αὐ. Οοιμεῖίς 1378): 
ἴου 6 ρσᾶνε ιυἰζϑύβηοα Ζγ2Ζε7. αἰΐα ἴο [15 
βαρίθπέ ταηηατῖς ((οΥ ἐφθέγξατο οἵ 84 
οὐδοῦϊαγῦ, νοι] -θ6- ργοίοιι μα οβθυνδίο, 
566 Οἡ ΨΙ 505 6): σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν 
συνουσίᾳ, ἴπ ΠΟ ὉΥ ᾿τῶν σοφῶν Πα 
τηθαπΐ οὗ οουτβα οἷς ξύνεστιν (ὁ τύραννοΞ), 
{Ππ αϑϑοοϊαίεβ οἵ [ῃς ἰγγαηῖ, 1.6., ἃ5. Ὑ78 
Πᾶνε βθθῃ, ἃ γα 0} ]6 οἵ δπηαποϊραίθα 5αναβ 
Δῃ 4 [ΟΥεῖρ ἢ ΤΟΥ ΘΠ 165. [ἢ τραγῳδία--- 
σοφὸν δοκεῖ εἶναι Ῥ]αίο 15. 4ἰ5ὺ ῬΕΥΠΔΡ5 
βοοίπηρ αἱ {με οοηβίαπί τι56 οἵ σοφός ἴῃ 
ἱταρσεάγν, ἜβρθοῖαΠν Ὀγ ἘΠΡΙἤ65: σοφός 
15, πο ἀουθί, [Πμαἰ σοφόν 5δαγβ ' Νόοπα Ρυϊ 
α σοφός σου] Πανε νυιὲθη σο ᾧ οἱ τύραννοι 
τῶν σοφῶν συνουσίᾳ. ΤΠ Ροεῖ οἵ οουγ5α 
γΤΘ}}Υ τηθδηΐ [Πδΐ γγαηΐβ σα] νυ Βάοση ΠΌΤ 
16 ννῖβα τη θη ἡ ῃο (ἢτοηρ {Π6 “ΤΙΟῊ ΠΑ ἢ 5 
σουγίβ᾽ (ΥἹ 480 Β 72.) ; θὰ Ρ]αἴο μηδ] ]Ἰοϊουιϑὶν 
ἰννϑίβ [ῃς ννογᾶβ ἰηΐο ἃ σοιηρ]]πθηΐ ἴο 
ἰγτγαπίβ δη4 {Πεῖὶγ γα 0 ]6 γουΐ, Πα τηαῖκο5 
{πεῖ ἃ γθάβοῃ ἴου ἱᾳθοοὶπρ ἱγαρσίο ροδίβ 
45 τυραννίδος ὑμνητάς (Β). (θεῖ ψου]ά 
ΟΠλϊς τούς Ὀείογε σοφούς : Ὀμπΐ (ῃς Δτίϊο] 8 
15 Πδοθϑϑαιυ Ὀδοαιδα τοὺς σοφούς ΥΕΡΙΕ- 
βεηίβ τῶν σοφῶν οἵ {πε παοίαι᾽οη. Α,5 
ταραχαῖς {ΠῸ νεῦβα 561, 11 νγὰβ ΘΟΡἤΟΟ 65 
(ἴῃ Ηἰ5 Αἴας ὁ Λοκρός), ἀπα ποΐ ΕτΡΙ 465, 
ΨΠῸ ννὰβ {Π6 διίπου : 566 ἴΠ6 σείδγθηοθϑ 
ἴῃ ϑοῃπείάου, ἢ ΒΙαγ 65 οα Αὐ, 7 ἀεδηι. 
21, ἤγαρ. 311 δῃᾷ Πιπάουέ οα ΘΟΡΗ. 
γαρ. 12 ΞΞ Νδυοῖκ δγαρ. 13. Ῥ]αΐο᾽β 
ΕΥΓΟΥ ἴβ τερεαίθα ἴῃ 7ἥεαρ. 125 Β, δῃά 
[η6 Θομο]αδὲ ὁπ Αὐ. 7 ζει. 1.6. Τα Πα 5 

{παἰ Αὐἱδίορπαπεβ ἀπα Α π ϊβίμοποβ τηδά θα 
- 1Π6 5841Π16 ῃϊβίακβ, βιισσεϑίηρ {Παΐ ΘΙ ΕΠ ΕΓ 
ΑὙΙΒΙΟΡἤ δ Π65. τη]8]εα {ΠῸ οἰ πθῖβ (50 4150 
Ηϊγτηοσ “γιέ. τ. Αι. α΄. 24. οί. Ὁ. 
658 7:1. 2), ΟΥ {παὶ (6 ἔνγο ἱταρεάϊδης 
ψτοία [Π6 58π|6 1ἴπ6 ᾿πάθροπάθμ]Υ (50 
ΘΟΠΠΕΙ ΕΓ αἰβὸ {Π|ηΚ5). ὙΠ Ἰαἰίθυ 5ὰΡ0- 
Ῥοβιίοη ἴ5 ὉΠ]|Π]ΚΕΙ͂γ. Ῥευπαρ5 {πε τε- 
ἀυρ]]Ἰοαίίοη οἵ {πΠῸ σαπέ Τὐατὶρθαη σοφός 
15. ΓΕΒΡΟΠΒΙΌ]6 [οΥ ἃ Κιπᾶ οἵ εὐσου ψ ῃοἢ 
Ὑγὰ5 ΘαβΙΕΥ ἴῃ ΔηΓ] αν ἔπᾶπι 1 νοῦ] θα 
πον. ὍὙΠοῖα 15 Π|Ὶ16 ἴο ΡῈ βαϊὰ ἴῃ [ἀν ουΓ 
οὗ Τιϊ πηι] 6 γ᾽ 5 σοη]θοίατα (“4 ζααΐργε. Ἀ. τ6), 
{παι ΑΠΕΒίμοπῈ5 Πμδα ααοίεα {Π6 Ππη6 ἃ5 
τοὶ ἘλαγρΙ 485. ἴῃ δΔῃ αἰίΐδοῖς οἡ Ρ]αίο 
[ΟΥ ϑϑοοϊδίίησ ψ ἢ ἰγγαηΐβ (Π]οηγϑὶιβ 1 
Δη4 11), ἀῃα {Παΐ Ῥ]αΐο, ἴπ ἰδ Πυυτυ ἴο 
ΤΕΡΙΥ, [ουρείβ ἴο ὑξοί!νγ 15 δββαιαη 5 
ΕἸΤΟΥ. 8511] 1655 5ῃοι]α νγε βί ρροβε {Παΐ 
ΡῬΙαίο᾽ 5 Ῥθύνειβε Ἔχθρεβὶβ 15 τηθαηΐ ἴο οδυ]- 
οαἴαγαε ΠΕ ΠΘΠἘϑ᾽ γᾶν οὗ δχρουπαϊηρ 
Ῥοείγυ. 
5688 το ἰσόθεόν γεκτὰλ. Εὐτ. 7γοαί. 

1690 τῆς ἰσοθέου τυραννίδος. ΤἸϑοογαίε5 
αα Δέσ. 5. ΔΡῬΡΕαΥβ ἴο δ᾽] 46 ἴο {ΠῸ βϑηια 
νογθα (Π τη μ]ον Ολγογιοί. δ εζγᾶρο Ὁ. 35). 

ἕτερα πολλά: ε.ν. λοεϑι. 524 ἴ., δ΄αρ. 
252, 336 Τηάοτ. [ἢ ροϊηΐ οἵ [δοΐ, 
Ποννανεσ, Ευχρίθβ Ὀ]ατηῈ5. ἰὐγάπμην δἱ 
Ἰεαϑί δἃ5 οἰΐθβῃ ἃ5 Π6 Ῥγαῖβθβ ἴ : 566 δι. 
1071 ὅ21ι Εἶ., διοῤῥί. 420 ἢ., γαρρ. 277, 
488, ὅοϑ δπηα οἴποὺ ραββαᾶρὲβ ἴπ 90}. 
Δῖον. 40. ΤῊΘ εἰάθυ Τὶομγβίαβ ΠΙτηβε] 
Παα {Π6 εβγοπίθευ οὐ οαηάοιχ ἴο τυυῖία {Π8 
1Ἰπὴ6 ἣ γὰρ τυραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ 
(ϑίο. 20». 409. 9, φιοίεα ἴῃ ΕὙΘΕ πη 5 
δέον αν Ὁ. 7. 71. 1]. 

13 παραδεξόμεθα : ποί παραδεχόμεθα 
(45 ϑίθβρβαπιιβ βυρραβίεα), ἴῃ βρὶΐε οἵ {Π6 
Ριδβεηΐ συγγιγνώσκουσιν, ἴοΥ “οἰν᾽15 'ρ58 
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Ἂ Ἁ ΝΝ ΄ 

ἰόντες πόλεις, ξυλλέγοντες τοὺς ὄχλους καλὰς φωνὰς καὶ μεγάλας 
Ν 7 τ 

καὶ πιθανὰς μισθωσάμενοι, εἰς τυραννίδας τε καὶ δημοκρατίας 

ἕλκουσι τὰς πολιτείας. Μαάλα γε. 
Ὰ , ε Ν “ " , “ Ν ᾿] , 

μισθοὺς λαμβάνουσι καὶ τιμῶνται, μάλιστα μέν, ὥσπερ τὸ εἰκός, 

[4͵ ,΄ Ἷ 

Οὐκοῦν καὶ προσέτι τούτων 

ὔ ἣν » «ἃ Ξ ΄ 

ὑπὸ τυράννων, δεύτερον δὲ ὑπὸ δημοκρατίας" ὅσῳ δ᾽ ἂν ἀνωτέρω 
““ “ - ᾽ 2 “ 

ἴωσιν πρὸς τὸ ἄναντες τῶν πολιτειῶν, μᾶλλον ἀπαγυρευει ' αὐτῶν 
ἰ Ε “ ΄ ᾽ 

ἡ τιμή, ὥσπερ ὑπὸ ἄσθματος ἀδυνατοῦσα πορεύεσθαι. Ἰ]άνυ 

μὲν οὖν. 
ΧΙΧ. 

͵ ᾿ “ Ἀ κ᾿ , Ἷ ἈΝ ἤ Ἂν Ἁ 

πάλιν ἐκεῖνο τὸ τοῦ τυράννου στρατόπεδον, τὸ καλον τε καὶ πολυ 
“- "ἡ 

Δῆλον, ἔφη, 
“ 3. ε Ν , οὐ Ἐ - ’ - » ΄ «“ 

ὅτι, ἐάν τε ἱερὰ χρήματα ἢ ἐν τῇ πόλει, ταῦτα ἀναλώσει, ὅποι 

“ χ ᾿Αλλὰ δή, εἶπον, ἐνταῦθα μὲν ἐξέβημεν: λέγωμεν δὲ 

καὶ ποικίλον καὶ οὐδέποτε ταὐτόν, πόθεν θρέψεται. 

“ “- 2 , Ν 

ποτὲ ἂν ἀεὶ ἐξαρκῇ, «καὶ; τὰ τῶν ἀπολομένων, ἐλάττους εἰσφορὰς 

22. ὥσπερ Π: ἡ ὥσπερ Α. 28. 
4 εἴ οοὐγ. Α΄: ἀποδομένων ΑἸΤΙΞ. 

«-καὶ:- Βαϊίοῦ ; οἵ. οοἕἥά. ἀπολομένων 

ποπάπιῃ δχϑί{, 564 νϑηϊαπ ἰδ πῃ ΠΟ 
510] ἀατὶ βρεγαΐ ϑοογαΐθβ " (παι ει). 

568 ο τ6 καλὰς φωνὰς κτλ. τὰς τῶν 
ὑποκριτῶν (3.5Π01.). ΔΥΈΠ [Π15 ΠΟ] 
ϑεπίθποα 5ῃου]α ΡῈ σομηραγοα Ζατὺς 817 Ὁ, 
ψΒεῖα ΡΙ]αίο δἀάγεββεβ ἱγαρίς ροοϑίβ. ἴῃ 
τΠ656 ννογάβ : μὴ δὴ δόξητε ἡμᾶς ῥᾳδίως γε 
οὕτως ὑμᾶς ποτε παρ᾽ ἡμῖν ἐάσειν σκηνάς τε 
πήξαντας κατ᾽ ἀγορὰν καὶ καλλιφώνους 
ὑποκριτὰς εἰσαγαγομένους, μεῖζον φθεγγο- 
μένους ἡμῶν, ἐπιτρέψειν ὑμῖν δημηγορεῖν 
πρὸς παῖδάς τε καὶ γυναῖκας καὶ τὸν πολὺν 
ὄχλον κτλ. 

17 τυραννίϑας τε καὶ δημοκρατίας. 
ΤΕΠΊΟΟΥΔΟΥ ἴα ποχί ἀοοῦ ἴο ἔὐγάπην : ἴῃ 
ίαοῖ, ἡ δημοκρατία ἣ τελευταία τυραννίς 
ἐστιν (ΑΥἱϑί. οί. Ἐ το. 1312Ὁ 5). Ατιίς 
τασεᾶγ, οἵ σοιγβθ, ῥρυαῖβαεβ ΤΠ ΘΠἸΟΟΥΔΟΥ 
ΙηοΥα οΐεξῃ ἴμαη Ὑγγαμηγ. Οἡ ἴΠ6 
ΡΟΙ σαὶ ἱπῆπδηοθ οἵ Ροθίσυ 566 δΔατὺς 
817 Ὁ ἢ, σογρ. 5ο1 Εὶ Η᾿ ἀπα οἴ μεὺ βαβϑαρϑϑδ 
ἱπ οῦον “μαίον τι. ὐΐδς Ζοεσίς ΡΌ. 55---59. 

19 μισθοὺς κτλ. Υε πιᾶὺ τ608]} 
Ριπάατ᾽5 ἀργυρωθεῖσαι πρόσωπα μαλθακό- 
φῶνοι ἀοιδαί ()ελλη. 2. 8). 

τιμῶνται κτὰ. ““Εὸτ ροοά Δῃηᾷ εν]],᾽ 
βαγ5 Βοβαπαιοῖ, ““Ρ]αίο᾽β ἀββθυί θη 15 
{ππι6 οἡ ἴῃς ψῃο]ς.᾽" Βαΐ α5 ἔδυ α5. οοῃ- 
σΕΥη5. ὕτεθοθ, αἱ ΔΠΥ ταΐθ, να παν ἀοαθί 
ΠΘΙΠΟΓ ἱγασὶς Ροθίβ ὑνεῖθ. ποΐ τηοτα 
Βοπουγοα ἴῃ ἰὯ6 ἀδιπηοοᾶου οὗ ΔίΠθιβ 
τΠδῃ ἴπ τ ρουῖα] σοιγίβ. 

20 ὑπὸ τυράννων : 6.6. Ηἴδτο, Ατομε- 
Ιαιι8, ἀπα βιοἢ κα Ῥαίτοηβ οἱ Ῥοβίγυ δηᾶ 
1ῃς ἀταμηᾶ. 

ὅσῳ δ᾽ ἂν κτλ. Τῆς Ποποῦῦ ρμαϊά 

ἴο Ῥοεδίγυ νδύϊ85. ἤν υβ αν νυ ἱἢ [Π6 πηουῖξ 
οἵ {ῃ6 οοπϑιαζοη. 115 15 ρευπαρβ {Π8 
βενεγεδί {π|ηρ νυ ἢ Ρ]αΐο Πα5 γεὶ 5414 
αραϊηβδί Ῥοείτυ. Πα βιυκίηρ τηϑίαρ ΠΟΥ 
ἴῃ ὥσπερ ὑπὸ ἄσθματος κτὰᾺ. 15 ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ͂ 
{κε 1Ἰ)αηΐε, ἃ5 Βοβαπαιαεί ροϊηῖβ5 οαΐ. 

568 Ὁ τό θρέψεται. [5 (ῃς νεῖῦ 
τη 4416 ΟΥ Ραββῖνα ἢ [{ 15 ραβϑϑῖνα ἴῃ Εὶ 
Ῥοῖονν, πὶ (πα ἄοθς ποῖ ἄδξοϊάθ {Π6 
4ιδβίίοη : 566 οἢ 546 Ὁ. 1 νὰ οοηῆῃβ 
ΟἿΥἿ αἰἰθητίοη ἴο {Π6 5'ηρ]6 ββηΐεπος λέγω- 
μεν---θρέψεται, ἴῃ 6. νοῦ 15 πιοβί ὑθϑα!]ν 
πη ἀειβίοοα 5 Ῥαβϑῖνα ; πὶ ἀναλώσει ἴπ 
τὴς πεχί βεηίθποθ ἰανοιτβ {Π6 νίονν {παῖ 1ἰ 
5. τη 4416. Οἡ [μ6 σι Πο]θ, 1 ργείευ (Π8 
Ραβϑῖνθ. Τὰ 15 ϑᾶβυ ἴο βΈΡΡΙΥ {Π6 ϑι) θοῦ 
οἵ ἀναλώσει τοπὶ τοῦ τυράννου. 

27] ἐάν τε ἱερὰ κτλ. Τῇδ οἷον 
ΤΙΟΠΥ515 ἴῃ ΡαυΓ]Ο]ΑΥ σΥθαί]ν 5Ποοκοά 
[ῃ6 οοπϑδοίθποα οἵ Ηε]]ὰ5 Ὁ ΡΙυπάδτεϊηρ 
ἴθ Ρ]65 : 566 τοία Χ ΡρΡ. 300, 302 72. 3. 

“28 «καὶ-- τὰ τῶν ἀπολομένων : “ἀπά 
{Π6 Ῥγορεγίν οὗ ἢϊ5 ν]οι πη5᾽ : οἵ. ἀπολλύῃ 
567 Α, ἀπολέσας 5608 Α, ἃ5 ΜῈ]] ἂἃ5. τπ8 
καθαρμός οἵ 5067 Β, 6. ἀπολομένων ἰ5 
[561 [ 50. ἀϑεᾶ ἴῃ }ατὺς 628 Β. ἴπ (Π6 
1ηα]οιπηθηΐ οἱ Τοηγβῖαβ 1 Ὀν (Π6 ϑυτα- 
οὐβαη Καῖρῃς ΤΠοοάοταβ (ἸϊοάοΥ, Χιν 5) 
Οσοὰγ (ΠῈ ννογὰβ οὗτος δὲ τὰ μὲν ἱερὰ 
συλήσας, τοὺς δὲ τῶν ἰδιωτῶν πλού- 
τους ἅμα ταῖς τῶν κεκτημένων Ψψυ- 
χαῖς ἀφελόμενος τοὺς οἰκέτας μισθοδοτεῖ 
κατὰ τῆς τῶν δεσποτῶν δουλείας. ΤΠ 
βθηΐθησθ θχϑοῖΐν {ΠπἜ|γαΐθθ. νηαὲ Ῥ]αΐο 
ἤδτε 5ᾶγ8. Οὐ (δ ἰθχὶ απα οἵἴποὺ νἱθνν5 
οὗ {π15 Ραββα 566 Αρρ. ΥἹ. 

20 

25 
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262 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5680 
3 Ἁ ἀναγκάζων τὸν δῆμον εἰσφέρειν. ' Τί δ᾽ ὅταν δὴ ταῦτα ἐπιλίπῃ; 

- ᾿ ω “ ΄ , , Δῆλον, ἔφη, ὅτι ἐκ τῶν π᾿τατρῴων θρέψεται αὐτός τε καὶ οἱ συμπόται 
ὝΝ - - , δ ε - ς τε καὶ ἑταῖροι καὶ ἑταῖραι. Μανθάνω, ἔφην ἐγώ: ὅτι ὁ δῆμος, ὃ 

, ᾿ ͵ , ὙΦΥ7 ιν ες , . γεννήσας τὸν τύραννον, θρέψει αὐτόν τε καὶ ἑταίρους. Πολλὴ 
3 “Ὃν 5 , ἸΠΠῶ δὲ λέ 53 ΒΥ, ᾽ -“ ν αὐτῷ, ἔφη, ἀνάγκη. ὡς δὲ λέγεις, εἶπον, ἐάν τι ἀγανακτῇ τε καὶ 
νν ( “- [ 2 , 7 ἐν Ἁ Ν ΘΝ, ς [ω λέγῃ ὁ δῆμος, ὅτι οὔτε δίκαιον τρέφεσθαι ὑπὸ πατρὸς ὑὸν ἡβώντα, 

3 Ν ὔ , ἀλλὰ τοὐναντίον ὑπὸ ὑέος πατέρα, οὔτε τούτου αὐτὸν ἕνεκα 
] ἐγέννησέν τε καὶ κατέστησεν, ἵνα, ἐπειδὴ μέγας γένοιτο, τότε 

5 - “ , ΄ Χο αὐτὸς δουλεύων τοῖς αὑτοῦ δούλοις τρέφοι ἐκεῖνόν τε καὶ τοὺς 
, 5 Ἵ κ δούλους μετὰ ξυγκλύδων ἄλλων, ἀλλ᾽ ἵνα ἀπὸ τῶν πλουσίων τε 
Ν᾽ ω , - , 2 “Ὁ , 2 ’ὔ τ , καὶ καλῶν κἀγαθῶν λεγομένων ἐν τῇ πόλει ἐλευθερωθείη ἐκείνου 

“ Ν “- , “ προστάντος, καὶ νῦν κελεύει ἀπιέναι ἐκ τῆς πόλεως αὐτόν τε καὶ 
ς 7 ἠέ Ν . κ “ “-“ τοὺς ἑταίρους, ὥσπερ πατὴρ ὑὸν ἐξ οἰκίας μετὰ ὀχληρῶν συμποτῶν 

6609 

ἐξελαύνων; Τνώσεταί γε, νὴ Δία, ἢ δ᾽ ὅς, τότ᾽ ἤδη ὁ δῆμος, "οἷος Β 
[ἢ ΄ [οὰ 5 “ , Ν 3, ὯΝ 1} ΄ οἷον θρέμμα γεννῶν ἠσπάζετό τε καὶ ηὗξεν, καὶ ὅτι ἀσθενέστερος 
Ἂ 2 » γ "ἢ χ ΤΑ 3. γ5. ἱ ͵ ΄ Ν ὧν ἰσχυροτέρους ἐξελαύνει. ΤΠῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις; τολμήσει τὸν 

7 ͵ Ἀ ᾿ ῃ ΄ ΐ ς ἢ 7, πατέρα βιάζεσθαι, κἂν μὴ πείθηται, τύπτειν ὁ τύραννος; Ναίΐ, 

20. ἐπιλίπῃ Κα φ: ἐπιλείπῃ ΑΤΙ. 
31. 
ἑτέρους Α. δδ- 

ἔφην ἐγώ πο5: ἔφην δ᾽ ἐγώ ΑἸΠ : ἔφην ἦν δ᾽ ἐγώ φ. 
ἐάν τιφ: ἐάν τε ΑἸΤΞΙ. 

« 

30. συμπόται 11: συμπο. ται (:ϊ) Α. 
32. ἑταίρους Π: 

3. ἀπὸ φ: ὑπὸ ΑΠΕ. 

5668 Ε 29 δή. Βαήπδιη Ξιισρεβίβ ἤδη, 
ΠΕΘΑ]ΕΒ5ΙΥ : οὗ, ΙΧ 573 Ε ΔΠ4 5740 (Βαϊζει). 

ἐπιλίπῃ κτλ. ἐπιλείπῃ (5εε ε7. 71.) 
15 τείαϊηβα ὈΥ Ηδγπίδηπ, Ραξ {ΠῸ δουῖβί, 
ΠΟ ΠΕΑΙΪΥ 411 (Π6 Μ585 γεδί, ἰ5 πὸ 1655 
ΠΕΘΟΘΘΒΑΙΎ ΠΕΙα ἴΠδη 1 1 340 Ε, ΙΧ 573 Εὶ 
πα Χ οι Β. (ἢ. Ηε]]οὺ ολέγας Ογίζηεας 
ὈΡ. 3 ἢ. Οη τῶν πατρῴων 566 ΙΧ 574 Α 71. 

31 μανθάνω--ὅτι. Α οοιηραιίΞοη 
ὙΠ 584.Α ᾿ἰπῈ 8 δηά ψ] ἢ 406 α Πἰπε 8 
(5ε6 ε7΄. 7272. δἃ 106.) 5ῃθνυβ {παΐ ἔφην ἐγώ, 
ἀηα ποί ἦν δ᾽ ἐγώ ἰ5 ἴῃ 411 ρτο ΑΙ γ ἰῃς 
τῖσης τϑδαϊηρ ἴῃ [Π15 ῬΡΙασθ. ὅτι (γοιι 580 
50) “Ῥεοδιιβα,᾽ ποί “παι ᾽: 568 ΟΠ 1 332 Α. 

33 πῶς δὲ λέγεις κτλ. “Απᾶ "ον 
ΘΑΥ γοι,᾽ ποίη [, “1 1[Π6 Τεπιος. 6 
βοηθννηαί ψγοίῃ,᾽ εἴο. 1 [Οὐ ΠΊΟΥΪΥ τεδᾶ 
πῶς λέγεις ψΨ] ἢ ΚΞ Πα σουηδ οἵου ἰπίθυῖοῦ 
Μ55, Ὀπί πον τανε ἰο (Πς θϑϑί βιρροιίθα 
ταδάϊηρσ, Ἔχοαβρί {Παΐ, νυ ἢ φ, 1 ρτίηϊ ἐάν τι 
ἴογ ἐάν τε (566 ε7΄.. 71.). Τῇ νὰ τοαᾶᾷ πώς 
λέγεις, νγα πγαδί ἴακα {Π6 νγογάϑβ δ5 γείευ- 
τησ ἴο πολλὴ αὐτῷ--ἀνάγκη : 1 πώς δὲ 
λέγεις, {Π6 τοίθγθησε νν1}}] θῈ ἴο ἐπε νγοτὰ 5 
γΠ]Οἢ [Ο]]ονν εἶπον, ἃηα πῶς δὲ λέγεις 
Μ11 τΠθη ἰηνὶία [Π6 τ ρὶν ψ μος Αα!- 
τηδηία5 σῖνεβ θείου, νἱΖ. γνώσεταί γε--- 
ἐξελαύνει. Τὶ 566 ῃη5 ἴο τα Ὀδίίε ἴπ Ἔν ΘῚῪ 

ὙΑΥ͂ ἴο πηαϊτα {ΠῸὶ σπιαβέϊοη ὑθίευ ἴο (Πα 
Πα Ροϊηΐ ΠΟ ἢ 15 ἀθοιξ ἰο "6 ταϊβθᾶ ΒΥ 
Βοογαῖθϑ; ἔου ἐπε ϑβίαϊοιηθηί Παὶ {πὸ Ποῖηος 
71} Πᾶνε ἴο βιῃρροσί ἐπε ἰγγαηΐ ἰ5 δἰτεδάν 
οομρ]είβ, ἀπ πθθάς πϑῖ θυ {αγί Ποὺ εἰὰ- 
οἰάαίίοη ΠΟΙ ΔΠΥ͂ ΕΧΡΙΘϑβίοῃ οὗ βαγρυΪβθ. 
Α πϑ]ΟΥ  Υ οὗ εἀϊίοιβ σεδα ἐὰν δέ ἔοΓΥ 
ἐάν τε. 1 τΠϊηὶς {Πα τε τητιϑὲ θῈ Ψτοηρ 
ἴῃ ΔΠΥ οᾶ56, 1Π|655 (ἢ ΘΟΠπο 461) να 
Ῥοβίυϊαϊα δῇ αὐνκνναγά δηδοο]αῖ ἤθη, ἃ5 
1ποιρῇ ϑοογαίεβ τηθδηΐ ἰο δή ἐάν τε μή. 
ΤΠ τοδάϊηρ οἵ τὶ ἔὺυ τὲ 6ῃ8 065 τὶ5 ἴο 
τοίαϊη πῶς δὲ λέγεις, ἀηὰ τείδεγ (Π6 4π65- 
το ἴο νγνῆαί [Ο]]ονγ5 : ΤΟΥ ψΨΪΟἢ τεαβοηβ 
Ι πον [Ο]]ονν ζ. 

569 Α 3 ἀπὸ ἰΞ5 τεδά ὃν ΕἸοσυ. ἢ 
Δα Ν 85. νῈ]] ἂἃ5. ζ. ϑομηρι θυ δ]οπα 
τϑίδιηβ ὑπό, πὶ ἐλευθεροῦσθαι ὑπὸ τηδαῃβ 
ΟἾΪΥ “ΡῈ [γτεβᾶ Ὀγ. [1{ 15 θείίευ ἴο νυυϊΐα 
ἀπό πη (τ Ί ἢ ΒΑ ευ) ἴο Ἔχοῖβα (Π6 ρτε- 
Ῥοβιίζίοη. ἘῸΓ (ῃ6 σοτχαρίϊοη 566 Βαβί 
Οογιηγι6711. ας Ὁ. 704- 

4 καλῶν κἀγαθῶν. 866 οῃ ΥἹ 480 Ε. 
5. κελεύει. Βαϊ(εΥ 5. οοπ͵θοίιγα κελεύῃ 

15. ἃ Ουγοιι5 οὐγοσ. κελεύει ἀδρεηάς οὗ 
σοιβδα οἡ ὅτε: ἴῃ ογαΐξίο γεσία ἴῃ 6 δῆμος 
οι] βὰν κελεύω σε ἀπιέναι. (. δια- 
κελεύοιντο ἴῃ Χ 614 Ὁ δΔηά ποίε δᾶ Ιου. 



5όο 6] ΠΘΟΑΛΙΤΕΙΑΟ ἢ 265 

7 πὰ , ἔφη, ἀφελόμενός γε τὰ ὅπλα. Πατραλοίαν, ἢν δ᾽ ἐγώ, λέγεις τύραν- 
νον καὶ χαλεπὸν γηροτρόφον, καὶ ὡς ἔοικε τοῦτο δὴ ὁμολογουμένη 
ΕΝ ν ᾿ Ε ,ὔ Ν , δ - ὔ ΕΝ Ν ἂν ἤδη τυραννὶς εἴη, καί, τὸ λεγόμενον, ὁ δῆμος φεύγων ἂν καπνὸν 

Ο δουλείας ἐλευθέρων εἰς πῦρ! δούλων δεσποτείας ἂν ἐμπεπτωκὼς εἴη, 
ω Χ ΓῚ - 2 74 ἊΝ ᾽ , 3 » Ν ͵ 

ἀντὶ τῆς πολλῆς ἐκείνης καὶ ἀκαίρου ἐλευθερίας τὴν χαλεπωτάτην 

τε καὶ πικροτάτην δούλων δουλείαν μεταμπισχόμενος. 

ἔφη, ταῦτα οὕτω γίγνεται. 

Ν ͵ 

Καὶ μάλα, 

Τί οὖν; εἶπον" οὐκ ἐμμελῶς ἡμῖν 
᾿] ᾿, ΒΝ ““ [2 - 7 ς ,ὔ Ν 

εἰρήσεται, ἐὰν φῶμεν ἱκανῶς διεληλυθέναι, ὡς μεταβαίνει τυραννὶς 
ΡῚ ᾽ὔ Φ - 

ἐκ δημοκρατίας γενομένη τε οἵα ἐστίν; ἸΠάνυ μὲν οὖν ἱκανώς, ἔφη. 

τέλος πολιτείδο η΄. 

569 ΒΒ 13 τὸ λεγόμενον. τὸν καπνὸν 
φεύγων εἰς τὸ πῦρ ἐνέπεσον. ἐπὶ τῶν τὰ 
μικρὰ τῶν δεινῶν φευγόντων, καὶ εἰς μείζονα 
δεινὰ ἐμπιπτόντων. (Τοσεη. ὙἼΠ 45 ἴῃ 

Παά τϑδά 567 Ε δῃὰ βόρ ἃ (δουλεύων τοῖς 
αὑτοῦ δούλοις) Ὀείοτε πιαϊκῖησ [ἢϊ5. ἀπάα- 
αοἷοιι5 βυρσεβίίοη. Πδ ομϊαϑηβ δουλείας 
ἐλευθέρων---δούλων δεσποτείας 15 ἴῃ Ρ]αΐο᾽ 5 

1 δυΐβο ἃ. ϑοῃποίάθινίη 4 αγοσῖι. 67. 1 
Ῥ- 314, ἡὙὕπεῖθ {Π6 οἴμπεὺ δας που 165. αὐ 
Αἶϑοὸ οἰϊ64.) 

φεύγων κτλ. : “ἴῃ ἰτγίησ ἴο εβϑοᾶρα 
[Π6 ϑῆοϊαε οὗ βοσνίτπς ἰοὸ ἔτεα τθη ψ}}} 
Πᾶνα [8]]|δὴ ἰηΐο {Π6 τα οὗ [Π6 πιαϑίθεγάοι 
οἵ 58]ανεβ.᾽ Ηδγνεσάθη ριόροβαβ ἴο Ἔχοῖβα 
ἐλευθέρων ἀαπια δούλων (οί Πεῖα ἀπ ἴπ α 
Ῥεὶον). [{ 15 αἰπου]ὲ ἴο ΒΕ] ενα {μας ἢ8 

Πηαβί βίγ]8. 
569 σ 13 ἀκαίρον. ἀκράτου (Ηετ- 

σγογάεξῃ : οἵ. 562 Ὁ) νοι θῈ σσοβϑὶν ἴῃ- 
σοηρτιοιβ ΜῈ. μεταμπισχόμενος, ἀπὰ ἰ5 
οἴμευννῖβα 1655 514 016 ποτα {Πα ἀκαίρου. 

τ6 δούλων ἰ5 επιρμαίϊο : “{Π6 τηοβῖ 
σα] ησ ἔοπη οἵ 5]ἀνευυ ̓  15 5] αυβιΥ ἴο 
5ανεβ (]. αμά (.). Οἱ. 567 Ε ᾽:. 



ἈΒΡΟΝΙΙ ΘΒ Θ᾽ ΒΘΘΚΟ ΝΠ 

᾿ 

ΤῊΝ ΝΌΜΒΒΆ. 

ὙΠῸ ἕδπηοιια ΝΌΤΟΥ οἵ Ρ]αίο 15. Ποίου!οιιβὶυ {πῸὶ τηοϑὲ αἰ αϊε 
Ῥᾶβϑᾶρα [ἢ 5. τ !Π!ηρθ. ΤΠῈ αἰΠΠΟα]γ 1165 τη {Π6 Οτεεῖ,, δη ποῖ ἴῃ 
ἴπ6 οδ]ου] δ ΊΟη5, νυ Ώ]Οἢ ΓΘ, 85. Μ}1}} θῈ 566 ῃ, Ἔχ γδου ΠΥ ΠΥ 51Π1Ρ]6, ἀπα 
οδῇ 6 ππαεγβίοοα ὈΥ ΔΠΥ ΟὯΘ ΠΟ 85 ἃ ΓΙ πηεηΐατν δοαπαϊπίϑησθ ΜΠ 
[Π6 πη] ΠΡ]Ισδί!οη ἴ4 016, Δ Πα 15 Μ]]]Π1ηρ ἴο ὈΕΙΙανα ἃ 51Π 516 ργτοροϑβιίίοη οὗ 
ἘλΠΟ]14, ν]Ζι 1 47. 1 Πᾶνε δχρ]διπθα ΤΥ σΟΠοδρίοη οὗ [Π6 ραββᾶρα 85 
αι, ΜΏΟΙΘ ἴῃ [ῃ6 ποίΐβ οἡ 5456: 8ΔΠ4 [ἴῃ {15 Αρρεῃαϊχ 1 ρζόροβε ἴο 
1ηγεϑιραία δηα ΠΠ]ιϑίγαϊε ἰἢ6. Ἐπεγα βθοίίοη 1η εἴα! ΜΠ ἃ νίθνν ἴο 
Ἰπ5Εγ1ηρ [Π6 ΧΡ] η Δί] Ο 5 ΠΟ ἢ 1 ἤᾶνα ρσίνγεη [τοιρῃουΐ {ΠῈ6 ποίς5. 

ΤΠ6 ΠΠαγαΐασα οἵ {πΠῸ δα θ]εοῖ 15 ᾿πηηθη56. Μδηγ οὗ [πε ρϑϑϑᾶρθβ 
Το] ηρ ἴο 1Π6 ΝΌΠΙΡΕΙ ἴῃ ἀποίθηΐ δαί ΠοΥ5. πᾶνε Ὀθθη οοἸ]εοίεα ὈΥ 
ΘΟΠΏΘΙΩΘΥ, ψγῆὴο Πᾶ5 50 τηδήβ ἃ αἰρεϑὲ οὗ [ΠεῈ ᾿εδαϊηρ ρα Ὀ]]οδιο 5 
ὉΠ {πΠ6 5υθ]θοι ἤοτη {Π6 τενῖνα] οἵ ᾿ἰβασηηρ ἄονῃ ἴο τ83ο (ΖἼαϊογιῆς 
Οδόγα (ὐγαθεθ 111 ὈΡ. 1--ἸΧχχν}). ΕῸΓΪ ΠΊΟΓΘ 1ΠἰΟΥΠΊΔίΙΟη. Οἡ {Π6 ΠΠετὰ- 
ἴπαταε Ὀδίνψεθη 1᾿ὅ3ο0 8Πη6 τδδιὶ ταίεγεησα ΠΊΔΥ Ὀ6 πηδᾶα ἴο ΤῈρι 5 Ζέ 
γι07γ1ὖγ6 ρέογρέίγίχμε 6 ἤίαίογι, Ῥατὶθ τϑ8ι. [}|η δαδηοη ἴο {Π6 σοτη- 
Πηθηΐδίοιβ οὐ ἴπη6 δΔεῤημόξζε ἀπ οὐ Ατβίοι]α Ζοά, Εἰ 12. τοτόὰ 4 Πι, ἴο 
ῬΙΟΟΪι5 1η Κ͵αΟ 5. Ζγοο 17η1. Δ, γέηη. 407)1271. 11 ΡΡ. 1--ὅὃο, ἀηᾷ ἴο {πε 
ΒΕΠΊΠΊΔΙῪ Οὗ ΘΑΥΠΕΙΓ ΟΡΙΠΙΟΏ5. σΟΠἰΔΙ ΠΕ 1ῃ ΘΟΠ ΘΙ 615 δαϊοη, 1 Πᾶνα 
[οι ηα βοῖῆθ οἵ {Π6 [Ὁ]]Οννηρ αἰἸβοι551 005 1πἰογ ϑί!ηρ Πα ΟΟΟΔΒΙ ΟΠ Δ]}}ν 
βιρραβίινα : Μόοητο, 7ομγηαΐ ο ΤΣ ελοίοργ ΝΠ ΡΡ. 275--- 289, αῃα Οαφϑίεα 
ἰέυϊόῖῦ ΥἹ ῬὈΡ. 152-- Ισό, 242---244: αον, Ζ7ομγπαί οΥΓ Ζληίοον Χαὶ 
ῬΡ. 91 ἢ, αῃὰ “«άθηιν ὯΟ. 522: Ηπ]ίβοῃ, Ζεζρελγξ Μὲ “7αϊλεριαίϊᾳ 
μγιὶ άγοα ΧΧναι, ΒΟ 5. -Π ογατβοῆς ΑΡΕΠαιπηρ, ΡΡ. 41---Φο, 472 
γι147,167γ0 {αίογις α δ γοσίο 6γαγγαίο αἸεῤηίαζίο ἴθ ΘΟ ἢ ΟΕ}1᾽5 “Ογοσίί 402)27)1621-- 
2710 7147), 1721 γε). ἢ ἠαίογιῖς φαγίες 2γηοαϊίας ὈΡ. 1τ40ο---τ48, ἀῃὰ ἰχκη)ς 

Ζι. Μέλισσα ΛΕ ἴῃ Καο]] 5 Φγοοϊ 17η1. 2.2, γε. «07727)16γ:}α1 711 11 ΡΡ. 40οο---- 
415: Βείερ, “γοίορ. 1γ γοηι2. ῬΡ. 2315 ἢ ; ᾿οΠ Δ] άβοη ἴῃ {Π6 “Ογοοεάϊζος 
97 ἐΐε ξλιμίορίσαί ϑοοίοίγν τ ΡΡ. 8ὃ1 Π : Μϑιίίη ἴῃ τἴῃ6 εν “[γελόο- 
Δορίψα ΧΠῚ ῬΡ. 257 Π : Τυραῖϊθ 264. Διοηιόγε (τδοηιέέγίσεε ὧδ ῥαΐοι, 
7η16γ2γόίαζίογι ΔΛΙοιεοδίο, Ῥαιῖβ τϑδι, ιδϑζολαῖθ 7γι{ογφγέϊαζίογι, Ῥατὶ5 1882, 
Δ η4 “ήΖόριοίγο 7)4 7117 1 Ὦ15. δα! οη οἵ ΘΟ ϑυηγγηδειιβ ΡΡ. 365--4οο: 
ΤΑΠΏΘΙΥ Ιη (Π6 έύμε λιεοῤἠίφησ 1 ΡΡ. 170 Π΄, ΧΠῚ ΡΡ. 2το ἢ, χν 
ῬΡ. 56ὴ δ; θδητηθ [ἢ {πὸ Ζ ΣΟ 77. 7,75 “Πα, ΠΩ ἘΣ },5. ἘΣΣΙ 



ΡΡΕΧΧΘΕ  ΖΟ5ΟΟΚ ΤΩΙ͂ΖΩ. 2ός 

Ἡ ΙΞτου βο ἢ-Πτογασίβοῆθ ΑΡΙῃ. ΡΡ. 81--909 ἃπα 121---122: ΑἸθετὶ 2) 
Ῥηαίογιίξελε Ζαλὲ τρια Ζ ήγιρο (7176 7671 σέ Ζ͵αΐογι εἴα. : Τοννεῖζ ἴθ 716 
εῤμόδιε ὁ λαίο ἐγαγιοαίοα, τ8δδ, ῬΡ. ΟΧχχ ἢ, ἀπ Ζ6]]Ο ὁ Ι1, ΡΡ. 857 
--δόοηι. 

Τι 5ποι]4 Ὀ6 τηθηιϊοηθα παΐ {Π15 ΑΡΡΕΠΟΙΧ 15 ἴῃ ἃ ἴδνν ραββαθαβ 
Ἰάἀδθητοαὶ νι [Πῃ6 ἰγϑαῖῖδα οα 716 Δϑμηηδεγ 97 Φίαίο νυ] ἢ 1 ρα ]Π5Π6α 
ἴῃ τὅρι. Ῥυπηρ [Π6 εἰθνεη γ8αγ5 ΏΙΟΠ ἤανα Ε]α ρθε βη0 8 ΤΥ ΘΑΙΠΘΓ 
ΡΕΒ]Ιοδ ΟΠ, ΤΥ νανβ πᾶνε Ὀθθη ΘΟΠΒΙΘΥαὈΪΥ π]οα!Π6 4, ΘΘΡΘοΙΑ}]Υ ἃ5 
τερατβ (ἢς ᾿πἰεγργείδίομ οἵ [Π6 νγογάϑβ τρεῖς ἀποστάσεις--- φθινόντων ἀπά 
186 ΡΒ] ΘΟΡΠΙο 4] σισηιῆοαηοα οὗ [Πς6 Ἰαΐίεσ ρατί οἵ (Π6 ΝυΤΌΕΥ ; ἀπα [ἢ 8 
Θχρ᾽δηδίϊοηβ οοηίαὶ πα ἴῃ {Π|5 ΑΡΡΕΠα ΙΧ ἀγα ἴΠο56  ΪΟἢ 1 πον ὈΕ]Ιεν 6 
ἴο ὈῈ τὶρῃΐϊ. [1 ΠΠΔΥ ῬΕΙΠΔΡ5 6 δ] οννεα ἴο δχρύθβϑβ ΠΥ ΟὈ]σδίοη 5 ἴο 
ἴΠπο586 βοῆοϊδιβ ηΟ Πᾶνα ΒΌῈΡΡ]Εα τη6 ψ]ΓΠ ΟΥ̓ ΟΙ5Π15, νεῖ ΕΓ τ 6 ἢ 
ΟΥ ΡΙΠίεα, ΟἹ ΠῚΥ [ΟΓΠΊΕΙ ϑνουκΚ. ΤΠ Ῥτονοϑβί οἵ ΟΥ6]᾽5 ἀἸβοιιβ5] 05 Οἢ 
ΤΥ Δύμηιδεγ 97 Φίαζο τὰ ἴῃ 6 Οὐαφοίεας δ ευΐστο Ἰανε ὈΘΘη σοηβίδης!ν Ὀαίοσα 
τη6 ΜΏΠῸΕ εηραρεα ἀΡΟΠ [15 50] 6 οι, ϑοιὴθ οἵ ἢῚ5. ΟὈ]βοΟη5. ἴο ΠΥ 
ΘΑΙΠΘΙ ΤΠΘΟΙΥ ΜΕΓῈ δοιηα : οΟἰπεῖβ, δηα ἴΠ686. [Π6 τηοϑί ἱπηροτίαηΐ, 1 
ὈΕΙΙανα [Πα 1 Πᾶνε τείαϊεα ἴῃ [Π6 οοιῖβθα οὗ {πΠ6 ρτεβαπί αἰβοιβϑίοῃ. 
Ι Δῃ1 ΠΟΙ ἀΠΔ4Ρ0]6 ἴο δοαιίδβος ἴῃ 1Πη6 2γασίμαϊεαία οῥίηηο τμαῖ “[Π6ΓΘ 
ἰ5. Ποὺ οοιηρ]θίες βοϊαςοη Ὀεδοαιιθα [Π66 νγὰ5. ΠῸ σοηβιβίθης π]θδηϊηρ [ἴῃ 
ῬΙαϊοβ πηϊηα " (2 οὐ “δά. ντιι Ρ. 285), θὲ μΥ τανβε οχρ]απδί!οῃ Οὐ 65 
Βουη θὴρ ἴο ΜΙ Μοητο᾽ 5 γθβοϊΐα δ η6 βίασγαν ἀρρ]]οδίοη οἵ ἴμ6 “περᾶ- 
ἘΠ ν6 ΔΓ} οἵ {πΠ6 δἰ βῃομι5, ἃπα 1 δὴ ποΐ [655 βυδίθῃι! ἴο ὨΙπὶ [ῸΥ [Π6 
ΟΡΡοΥΓΠΠΠΥ ὙΠΟ Πα Πᾶ5 βίνθη 1ὴη6 οἵ 5ῃενιηρ (1 Ῥατγίβ 11 δηα 1 οὗ 
[15 ΑΡΡβπαιῖχ) [Ππαΐ [Π6 ᾿Ἰποοιηρ βία βοϊοη γῃ]οἢ Πα ΠΙΠΊ561 βαυρραϑίβ 
15. ΟΠ6. ψγνΠ1Οἢ σαπηοί 6 δἰ ραΐθα εἰμ εῦ ἰο ῬΙαῖο οὐ Δυϊβίοι!θ, νι που 
᾿ΠΠΉΡΊηΡ, 8ἃ5 1 566 ΠῚ5 ἴο 1η6, {πΠ6 ἰανν8 δἰῖκα οἵ Ιορίς, δυιτῃτηθίϊο δηά 
(γε Ξ) τς 

1 Μ1}1 6 σοηνθηϊθηΐ ἴο αιοία (ἢ6 ραβϑαρα ἴῃ {{|] ἀπ 4150, ἴογ (Π6 
56 Κε οὗ [δος ]ηρ τεΐθεσεηοθ, ἴο αἰνιήθ [Π6 ννογᾶβ ὙΠ Ὑν ΠΙΟἢ νγῈ Δ. 
ΤΏΟΤΘ 1] ΘΙ] ΔίοΙΥ σΟΠΟΘΙΠΕα Ἰπίο ἤνα ββοίίοηβ, Δ, Β, Ὁ, Ὁ, Εὶ 

Α. “μίελ᾽ς ϑοϊιεΐζογε. 

“ὃ χ 3ὅτ-ε )χτό (50 4150 ϑοῃηθιοτ) 

(2) (345) 33:36, 

1 ΜΥ Ατοπεῖ- ΕΠ Πα 5. ΟΥ̓ Γ1οἰσπὴ5. 1η {Π6 
Οαγηιόγαισε λ'ευΐδτυ ἴοΥ 78}. 28, 1802, Πανα () 
4ΑἶΞο αἰεοίβα τὴν νίθνν οὴ {Π6 τηθαηϊηρ οἵ 
(η6 ἔννο ἁρμονίαι: ἀπ 1 ΠΟΥ 450 ἄρίϑα 
1 ἢ πὶ ἴῃ ἢΪ5 βιιρροβίϊοη (Πδΐ συζυγείς 
ἴη ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγείς 1ῃ- 
ν]65. 5. ἴο 111 ΠΠΡ0}}Ὺ ἰορείμου (ἢ6 (ἢγ68 
ὨᾺ ΘΙ 3, 4 ΔΠά 5. 7Τῃε τανίονν ὈΥ 
Ηὶϑοῖ ἴῃ Μεγ. ἢ λ11. Π ρελ. τ802 ΡΡ. 
1250 [{Π- παν αἶδο Ὀ6 πηθηςτοηθ. ἨΔ ]ίβοἢ 
ΔρΊθο5 ΜΠ πι6 1ῃ πηα]τίησ (Π6 ἴννο ΠΌΙη- 
Ῥεῖ5 τιό αῃὰ 12,ρύο,οοο: ΠῈ νγὰβ 4]50 
{(ῃ6 ἢιβϑί, 580 (ὺ δ 1 πον, ἴο 566 {Παΐ 
1π6 5ιἀδς οἵ πε ἁρμονίαι 5]χοι ἃ [06 τα] ε- 
ΡΙΠΙοα ἀπά ποῖ αἡάεά, δηᾶ (παΐ {ῃ6 τεοῖ- 
ΔΏΡ]Θ 15 6488] ἴο {Π6 βηπαγα: θὰ ἴῃ ΟΥΠΕΥ 
Τεϑρθοῖβ. 156 Ργοροβθα βοϊαςίοη 15. δ]τηοϑί 
ΘηΓ γον αἰ γθηΐ ἔτοτη τηϊη6. [{ 5 ἄπο ἴο 
Ἡ]βοἢῃ ἀπ ἴο {ΠῸ τϑαάθυ, (μαι 1 5που]ά 
σῖνε [Π6 ἴννο βο] 105 δἰ48 ὈΥῪ 5146, απᾷ 1 
ΠΟΥ ἀο 580. 

Δηα 520 ὈΥ βουηθῆον οΟΥ̓ΘΓΠΘΥ ἀδνοϊορίησ 
ουξ οὗ [561 ἃ βαίιαγα ΠΠΠ ΕΥ τη} {10|164 
ὈΥ τοο, ὈῬεοοιηθβ βύοοξ, νυ] ἢ 15 {πε ἢτβί 
ΠαυηοηΥ. ΤΠ6 ϑθοοπά 15 {Π6 τεοίδηρ]θ 
ὙγΠΟ56 51465 ἀὺδ 

(1) τοοχ 7 ν7 -ἰὸ 
αηὰ (2) τοοχ 38 ν7 --΄. 

Εὸτ Γαγί Ποὺ Ἰηἰουτηδίϊου {πὸ γα θυ 5ῃουἹᾶ 
σοηβα} Η ] 50} 5 ἁγίῖο]α ἴῃ Ζοίελγ Κὶ 
Ἴαἐλ. εἰς. 1.ς. 

Β. 7651ὲ το είιονε μίοτυ 2γοῥοσεαῖ. 

(0 33.145: 55 τε τό, 
(2) (3 Χ4 Χ 5)"Ξ 3όοοὔ-ΞΞ 48οο Χ 270ο. 

Τὴ (ῃς ᾿ἰητουρυθίαιίοη οἵ Ρ]αίο᾽ 5 Οὐδεὶς 1 απ 
56] οπὴ 1{ Ἔν ὺ 0]6 ἴὸ ἀστθο ν᾿ ἢ ἩΓ] 50. 
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Φέρε τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πειρώμεθα λέγειν, σίνα τρόπον τιμοκρατία γένοιτ᾽ 5450 
ἂν ἐξ ἀριστοκρατίας. ἢ τόδε μὲν Ι ἁπλοῦν, ὅτι πᾶσα πολιτεία »μεταβάλλει 545 
ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἔχοντος τὰς ἀρχάς, ὅταν ἐν αὐτῷ τούτῳ στάσις ἐγγένηται: ὅὃμο- 
νοοῦντος δέ, κἂν πάνυ ὀλίγον ἢ ἢ» ἀδύνατον κινηθῆναι; Ἔστι γὰρ οὕτω. Πῶς 
οὖν δή, εἶπον, ὦ ΡῬλαύκων, ἡ πόλις ἡμῖν κινηθήσεται, καὶ πῇ στασιάσουσιν οἵ 
ἐπίκουροι καὶ οἱ ἄρχοντες πρὸς ἀλλήλους τε καὶ πρὸς ἑαυτούς, ἢ βούλει, 
ὥσπερ Ὅμηρος, εὐχώμεθα ταῖς Μούσαις εἰπεῖν ἡμῖν, ὅπως δὴ πρῶτον στάσις 
ἔμπεσε, καὶ φῶμεν αὐτὰς ἱ τραγικῶς, ὡς πρὸς παῖδας ἡμᾶς παιζούσας καὶ 849 Ἐ: 
ἐρεσχηλούσας, ὡς δὴ σπουδῇ λεγούσας, ὑψηλολογουμένας λέγειν; Πώς; ὯΟΣδέ 
πως .] χαλεπὸν μὲν κινηθῆναι πόλιν οὕτω ξυστᾶσαν" αλλ᾽ ἐπεὶ , γενομένῳ δ40ἃ 
παιτὶ φθορά ἐστιν, οὐδ᾽ ἡ τοιαύτῃ ξύστασις τὸν ἅπαντα μενεῖ Χρόνον, ἀλλὰ 
λυθήσεται. λύσις δὲ ἥδε: οὐ μόνον “φυτοῖς ἐγγείοις, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπιγείοις 
ζῴοις φορὰ καὶ αφορία ψυχῆς τε καὶ σωμάτων γίγνονται, ὅταν περιτροπαὶ 
ἑκάστοις κύκλων περιφορὰς συνάπτωσι, βραχυβίοις μὲν βραχυπόρους, ἐναν- 
τίοις δὲ ἐναντίας" γένους δὲ ὑμετέρου εὐγονίας τε καὶ ἀφορίας, καίπερ 'ἱ ὄντες 5846Β 
σοφοὶ οὗς ἡγεμόνας πόλεως ,ἐπαιδεύσασθε, οὐδὲν μᾶλλον λογισμῷ μετ᾽ αἰσ- 
θήσεως τεύξονται, ἀλλὰ πάρεισιν αὐτοὺς καὶ γεννήσουσι παῖδάς ποτε οὐ 

Α δέον. | ἔστι δὲ θείῳ μὲν γεννητῷ περίοδος, ἣν ἀριθμὸς περιλαμβάνει τέλειος, ἢ 
Β ἀνθρωπείῳ δὲ ἐν ᾧ πρώτῳ αὐξήσεις δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι, τρεῖς 

ἀποστάσεις, τέτταρας δὲ ὅρους λαβοῦσαι, ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ 
399 ἢ Ν ΄ , , ᾿Ν Ι ε Ν Ν » 32 » 

αὐξόντων καὶ φθινόντων, πάντα προσήγορα καὶ ᾿ ῥητὰ πρὸς ἄλληλα ἀπέ. 5400 
( φηναν' Ϊ ὦ ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς δύο ἁρμονίας παρέχεται τρὶς 

ὍΣ 1 αὐξηθείς, | τὴν μὲν ἴσην ἰσάκις, ἑκατὸν τοσαυτάκις, τὴν δὲ ἰσομήκη μὲν τῇ, 
προμήκη δέ, ἑκατὸν μὲν ἀριθμῶν ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν πεμπάδος, δεομένων 
ἑνὸς ἑκάστων, ἀρρήτων δὲ δυοῖν, ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος. ] ξύμπας δὲ οὗτος, 
ἀριθμὸς γεωμετρικός, τοιούτου κύριος, ἀμεινόνων τε καὶ χειρόνων γενέσεων, 
ἃς ὅταν ἀγνοήσαντες ὑμῖν Ιοἱ “φύλακες συνοικίζωσιν νύμφας νυμφίοις παρὰ 546} 
καιρόν, οὐκ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς παῖδες εσονται. 

ΕῸΥ {Π6 58Κε οὗ οἰ δαγηθ85 1 1} απ ἄθανοιγ ἃ5 ἔαΥ ἃ 5 ῬΡΟ551016 ἴο σοπῆπα 
ΤΥ 561 ἴῃ {Π6 ἢτϑί ᾿ηϑίαποα ἴο {Π6 δἱποιἀδίοη οἵ {πΠ 6 ΠιπΊ 6 Γ5 δ πα Ἠπ- 
ΤΉΘΥΙΟΔ] ΡΙΌΘΘ5565, ΓΟϑαυυ ηρ᾽ [Π6 απ Θϑ.1οη οἱ [Π6 ΡΠ] ΟΒΟΡ ΠΙοδὶ βιρηϊποαηοα 
οὔ Πα Ρ]αίομις ΝΌΤΩΘΕΓ ἴου βεραγαῖα ἰγεδίπηθηΐ ἴῃ Ῥατί 1 οἵ {Π15 Αρρεπαϊχ. 
Βαϊ 85 ἴξ 15. ἹΠη ΡΟ 551016 Ἐπουοι Ὴ]Υ ἴο ργᾶβρ [Π6 ΠιιμΊΌΕΥ5 ἀραὶ ἤτοι {Π6ῚΓ 
ΤΠ ΘΔΉΪΠΡ, ΟΥ̓ ΤΠ ΘΙΓ Π]ΕΔΏΙΏΡ ἀρατΐ ΠΌΤ. {Π6 ὨΠΠΊΌΘΓΒ, 1 ΠΊΔΥ ΡΟ αΡ5. Ὀε 
ΔΙ]οννεα το βιρρεβί [πα {Π6 βιμαεθηΐ, αἴζευ ἢ6 Πδ5 τεδά ἃ βεοίίοῃ ἰῃ Ρατί 1, 
Ὀείοτε σοϊηρ οὔ ἴο 1Π6 βιισοβεάϊηρ βεοίίοη, 5Βῃ0α]α ρίδηοθ δὲ {Π6 σου τα- 
βροπάϊηρ αἰνίϑίοη οἵ Ῥατὶ 11. [1 πᾶν δάήαεα δ {πϊγτὰ Ῥαγί ὈΥΚ νγᾶὺ οἵ 
ΘΡΙΪΙοραθ, ἴῃ ψνϊο ἢ ΑὙΙβίου 5. οὐ οἰδηλ οὐ [Π6 Ῥ]αΐοηϊο ΝΠ ΘΙ 15. [Ὰ}]Ὺ 
αἸβοιβ5θα, 

Βείοτθ νγ ἘΠΊ αι Οὐ ΟἿἿ ἴαϑίκ, 1 15. ἀθϑιγα Ὁ]86 ἴο δἰ πάβ ἰο {π6 
δον! άθμοα ψῃϊοἢ [Π6γῈ 15 ΤΟΥ Ὀε]ανιηρ [Παΐ Ρ]αῖο πηδάθ τι586 οἵ {πε Ῥγ- 
1παρογθδῃ {τϑηρ]6 ἴῃ 15 ΝΌΠθεσ. ΤΠ {πΠΠΔΠρ6]}6 1 απ Θϑίιοη, 85 15 ΨῈ]]} 
Κπονη", 15. {πε σὶρ -Δηρ]εα {τἰδηρ]α νΟΘΕ 51465 816 23 δηά 4, ψῆοβε 

4 5. πεν δ εε π τ Πγροίθηιιβο" 15 ΘΟ ΠΒΘΟΠΘΉΥ 5, Δα Ψ]Ο56 αγεαὖ 15 

1 ϑρρ ον, “ἤέζογν οΥ Ογέος. 77α1ε- {Ππαρογα5, ἀπ α νυ ] ἢ νγὰβ σθυίδιη]ν αι, ΠΥ 
»ιαΐί,δ, Ῥ. 155. ἴο ᾿]αΐο: 56ε6 7772. 54. Β. 

2 ΒῪ Ειο]α 1 47-- Ργοροβιτίοη γῃ]οἢ 95.3.86, τὰε τἱρῃι-αηρ]θα ἐγίδηρ]α ἴῃ 
5 ϑαϊά ἰο πανε Ῥδθεὴ ἀϊβοονεσεα ὉγΥ γ- ψϊο τ-3, αμὰ 4.8 -.4, 15 μα] {Π6 
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Τὶ Ψ1 6 5ἤθνῃ ἴῃ Ῥατί ΠῚ {πὲ Ατίβίοι!α τεραγάβ ἰῃ6 Ῥγιπαροτγεδη 
{{ΠΔΠρ]86 45 ἴπῈ6ὶ θ8β515 οἵ ἴπ6 παμηθ ει 1ῃ [Π6 
βϑοίίΐοη ΜΏΪοη 1 πᾶνε οδἹ]εα Β. Βεβίήεϑβ 
Ατϑίοια νὰ πανα [ῃ6 (βϑι πον Οὗ δἱ ᾿θαβῖ 
τῆγεα δυΐμοιβ (οἰἰεα ὈΥ ϑομποιάδγ᾽), νἱΖ. 
ΡΙυΐατοι (46 75. οἦ Ος. 373 Β), ΏΘΓΕ 6 58 γ5 
τῶν τριγώνων τὸ κάλλιστον--ῷᾧὁἢ καὶ Πλάτων 
ἐν τῇ πολιτείᾳ δοκεῖ προσκεχρῆσθαι, τὸ 
γαμήλιον διάγραμμα συντάττων. ἔχει δὲ 
ἐκεῖνο τὸ τρίγωνον τριῶν τὴν πρὸς ὀρθάς, καὶ 
τεττάρων τὴν βάσιν καὶ πέντε τὴν ὑποτείνουσαν 
ἴσον ταῖς περιεχούσαις δυναμένην : ῬΙΟΟΙΪτ5 (15: “πε ώ, Ὁ. 428, εα. Βτδά- 
1εῖπ) ἴῃ {πε86 ψογάβ: τὸ ἐν πολιτείᾳ τρίγωνον, οὗ τὴν ὀρθὴν περιέ- 
χουσιν ὅ τε τρία (53ς. ἀριθμός) καὶ ὁ τέσσαρα : ἀηα Ατ᾽δί[465 ΙΕ] ΠῈ5, 
ψΠ0Ὸ (226 μδίεα, εἀ. Μεῖροπι Ρ. 152 ΞΞ [8 Ρ. 99) ΤΕΙΊΔΓΚΒ : αἱ δὲ τὴν 
ὀρθὴν περιέχουσαι δηλοῦσι τὸν ἐπίτριτον. τοῦτο δὴ καὶ Πλάτων φησὶν 
ἐπίτριτον πυθμένα πεμπάδι συζυγέντα. “ΤῸ {Π15 (Θ5ΓἸΠΠΟΌΥ ΠΊΔΥ ΠΟΥ Ὀ6 
Δααεα Ῥγοοῖὶι5 δηα πῈ δας που 65. ΟΠ] ἢ αποίθβ 1 15 σΟΠΊΠΠΘΗΓΔΤΥ͂ 
οὐ [πε ΡΙαίοηϊς Νυθεν (64. ΚΤΟΙ] τι ΡρΡ. 1 ἢ), ἴὼ {Π6 σοιῦϑε οἵ μοὶ 
ςοηϑίδηϊ Γαίεγεποα 15 τηδβ ἴο ἴῃς ΟΠ θυ] ΡΥΟΡΘυ 165 οἵ {Π15 κοσμικὸν 
τρίγωνον, 85 ἰξ γγ85 5Ο0ΠΊΕΓΙΠ165 68}164 (10. 45. 23). 

ΕἸσ. 1. Τῇὴε Ῥυίπαρούθδαῃ 
ΤτδηρΊΕ. 

ῬΑΚΤ Ὶ. 

ΤῊΞ ΑΕΞΙΤΗΜΕΤΙΟΑΙ, ΒΟ ΤΙΟΝ ἢ 

1 νΨ1} ἰακα {πῸ ἔοαγ ἀϊνιϑίοπβ Β, Ο, Π), "αὶ Ἰὼ {ῃ6 ογάδγ ἴῃ ψῃ θῇ {ΠαΥ 
οσοσιτ. ΤΠα αϊνίϑίοη Ὠ]οἢ 1 6811 Α ἰηνοῖνεβ ΠΟ Δ τ ΘΟ 4] σα] σα] δ 08, 
ἀηα Μ1] Ὀ6 Ὀειίεσ ἀἰβοιιββεα ἴῃ Ῥατί 11. 

ὃ 1. 

ἀνθρωπείῳ δὲ---ἀπέφηναν. 

1 τηᾶνὺ Ὀ6 Μ61}1] ἴο ρῖνε δὲ ἴῃ6 ουϊδεϊ ἃ {τα πϑ᾽δίοη οἵ [Π15 ραββᾶβϑ. 
“πε [Π6 Πα θῈΓ οἵ α Πυϊηδῃ οὐδαίασα 15 ἴΠ6 ἤγβὲ ΠΌΠΟΙ ἴῃ ΠΟ τοοῖ 
Πα 564πᾶτο ᾿Ἰποίθαβεβ, μανίηρ τοοαῖϊνεα ἴἤγαα αἰδίαηοθα δης [ΟἹΓ [1Π}118, 
οἵ δἰδιηθηΐί ἰπαΐ τα κα ὈοΐΠ Πκ6 ἀπ πΉ]ΠκῈ ἃ Πα νγὰχ ἀπ ννᾶῆθ, ΓΟ ΠΩ 6Γ 
41} τηϊ]ηρ5 σΟΏν Υβα Ὁ ]6 ΔΠ4 ταί! η8] νυ] ΟἿ6 ἃποίπετ. 

Τῆς οσοηδίσγιοιοη οἵ [Π6 νογάβ ἀνθρωπείῳ---πρώτῳ 15 ἀνθρωπείῳ δὲ 
“«γεννητῷ ἔστιν ἀριθμὸς:- ἐν ᾧ πρώτῳ, νΥ]Οἢ. 15. 1561 ἢ Δ τθνίαῖθα ὃχ- 
ΡΙΓαϑϑίοη [ου ἀνθρωπείῳ δὲ -«-γεννητῷ ἔστι περίοδος ἣν ἀριθμὸς περιλαμβάν ει-- 
ἐν ᾧ πρώτῳ, 85 ἃ ραποα δῇ ἴΠ6 ργβοθάϊηρ οἰαιι58 ν}1}} 566 νν. 

ΤΠΕ τηϑδηϊηρ ἰ5.: Ἵν Π116 [η6 ὨπΠηΡΕΥ οὗ ἃ Πυμηδη ογθαίαγθ 15 ἴΠ6 ἢγϑὶ 

ΚΤ ΚαΟΙ]. 
τεοϊδηρὶς 4.8. 26, 1.6. ἵὲ 15 Ἐ8 012 Ξό. Οἱ. 1.1.5. Ρ. χχχῖ. Ὁ. δἷβδὸ Ιδυλθ] οι, 
ΤΆδοΙ. 47. Ρ. 309 εἅ. Αβί, ψῃεῖβ πα [1]. δνέλαψ. 8 131. Ἷ 
ἀεβογρίίοη οἵ ἴῃς Ῥυιπαρογθαη {τη ]6 1 5.Α ὑχοῖ ϑυτηπηαγν ὁ. [Π8 γαβα] 5. οὗ 
15 ἜΧΡΊΘΒΒΙΥ ροϊηϊβα ουἱ {Παΐ [Π6 ἀγϑα 15 6. Ῥαγὶ ἱ Πα5 αἰγοδάν θθθη ΡῈ] 15 μα Ὁ. 'πα 

980 αἷϑο ἰπ Ῥτοοϊιβ ἦγε γε. 11 Ὁ. 42 εἀ. ἷπ Ολ Δεν. ΧΝῚ ΡΡ. 17-ς23. 
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ΠΙΠΊΡΕΙ ἴη ΨΏΙΟΝ,, Δηα “1Π6 βιβδὲ Πα ΕΓ᾽ 5ΙΡη1ῆθ5 οὗ σουῖθε 1π6 ἢγϑὲ 
ΠῸΠΊΡΕΙ ἢ ]Οἢ 58. 15Π65 {Π6 σΟΠ ΠΟ Π5 αροιέ ἰο θῈ ἀδβοῦ θεά. [Ι͂ἢ {πῸ 
Ποΐδ5 Οἡ 546 Α ἴ,, 85 γγ»ὲῈ2}] ἃ5 1ἢ Ῥὲ 11 ὃ 3, 1 πᾶνε 5πενῃ ῃδὲ ὈΥ͂ “Ρετγιοα᾿ 
Ρ]αῖο τηθϑη5 “Ρετοά οὗ ρεβίδιοη ̓: 50 [ῃδί 1Π6 “ὩΠΠΕΥ οὗ ἃ Πυμηδῃ 
οΥδϑίμγα᾽ πηιδί Ὀ6 ἃ ΠΙΙΠΊ ΘΙ Ὑν ΠΟ Πηδαβιιγαεβ {Π6 {πῆθ6 ἀπιτηρ' ἡγῇ] ἢ [ῃ8 
Βυμηδη ογθαίαγα 15 1π [Π6 ψγουη. Τί ΜΨ}1}} Ὀ6 ννῈ]} ἴο Ὀδδὺ {Π15 1π τηϊηα 
τπτουσηοις {Π6 σδ]ο]Α 10 ἢ 5. νὨ]Οἢ ἔο]]ονν. 

1 ρῥτοςβεά ἴο Ἔχρἰαϊη αὐξήσεις δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι. 
ΤΠῈ ψοτα αὐξήσεις ΠΊΘΔΠ5 “ἸΠΟΥΘα565,᾽ Δη4 1 [5 ΔΙ ὨΙηΘ ἴοα] 5᾽ρη]ῆ- 

οδίοη πλαδὲ ἀθηοία εἰ[ΠῈῚ “ Δα ἀἸ0η5᾽ ΟΥ “ ΠΊᾺ]ΕΠΡ]ΙΟδίοηΘ᾽ . ὙΥ̓ΠΙΟἢ οὗ 
{Π656 ἴνγο Τηθδηϊηρσβ ἰη6 ΜΟΥ Ὀδαῖβ Ποῖα, Ῥ]αΐο ΠΙπη56] δ, ἃ5. νγα 584]]} 
ΡΓΕΒΘΏΓΥ 566, ἸΠΙΟυ5. 5 ὈΥ Πηθ8Π5 Οἱ 6 οΪαίιδβε τρεῖς ἀποστάσεις, 
τέτταρας δὲ ὅρους λαβοῦσαι. 

ὙγΠαΐ 15 1Π6 τηθδηϊηρ οἵ δυνάμεναιΡ Τί 15 ΟΘΑΙ [[ῸΠῚ ΠΊΟΓΘ [ῃ8η 
ΟΠ6 Ραβϑᾶρα ἴῃ Ρ]αίο ἰπαΐ τπΠ6 πηδ πε πιδίϊοαὶ 5θη86. οἵ δύνασθαι “Ὁε 
6614] ψν θη βαπαγθα ἴο,᾿ 1.6. “ὈῈ {Π6 βαθαγα τοοῖ οὔ νγὰβ ποΐ γϑεί ἔπ|}ν 
8564 ΠηηΐΪνγ δβίδ Ὀ]Π5η6α Ἰῃ 5 ἦ4γ. Ιη Ζ1Πεαοίοίιες 147 Ἐ--τὸν ἀριθμὸν 
πάντα δίχα διελάβομεν" τὸν μὲν δυνάμενον ἰ ἴσον ἰσάκις γίγνεσθαι τῷ 

τετραγώνῳ τὸ σχῆμα ἀπεικάσαντες τετράγωνόν 103 καὶ ἰσόπλευρον ὭΡΩΣΝ 

είπομεν---ἰϊ 15 ἃ σφηαγδ ὩΌΤΩΌΘΓ ΜΏΙΟἢ 15 δ] ἴο. θ8 δυνάμενος (ν!Ζ. ἴσος 
ἰσάκις γίγνεσθαι), νν 116 ἴῃ 148 Β---ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον καὶ 
ἐπίπεδον ἀριθμὸν τετραγωνίζουσι, μῆκος ὡρισάμεθα, ὁ ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομήκη, 

δυνάμεις", ὡς μήκει μὲν οὐ ξυμμέτρους ἐκείναις, τοῖς δ᾽ ἐπιπέδοις ἃ δύνανται--- 
1[ 15 1Π6 γΌΟῖς ὙΠΟ Π τα δυνάμενα (5ς. ἴο ῥΡτοάμοβ 54 118Γ65), ἃ5 1 Ἐπιο]]α Χ 
(47. τι καὶ αἱ δυνάμεναι αὐτὰ ἄλογοι. Βαΐ οἡ Πσοπηρατίηρ {πε586 ἔνο 
Ῥᾶβϑαρθδ τότ Ρ]αΐο, νγα ποίβ {Πδΐ, γνὮ}]6 δυνάμενον 15 ποΐ τι564 ΔΌΞΟΙ ΠΓΕΙΥ 
ἴῃ {πΠ6Ὸ 56η88 οἵ ἃ βαταᾶῖθ, θα ΤΕααΐτε 8 ἴο Ὀ6 ἔΓΓΠΕΥ Ἐχρ]διπεα (ν]Ζ. 
Ὀγ {πῃ ννογάϑβ ἴσος ἰσάκις γίγνεσθαι), δύνανται, ννΘΓα 1 15 τπιδεα Δ βοϊέεϊν, 
ΤΘΔη5 “8416 {Π6 τοοίβ οἷν ὕε ἴηἴθὺ {Ππαΐ δυνάμεναι [Π ΟἿ Ραββθᾶρε γε δυϑ 
ἴο τοοίβ 8η4 ποΐ ἴο βα|ιιᾶτεβΒ. ΟἿΓ ᾿πΐδγεπος. Ὑ01}} 6 σοπἢγπηεα 85 νγ8 
Ῥτοοθϑά. 

γε ἢανε ποχί ἰο ἄδθα] ἢ {πε πογὰ δυναστευόμεναι. Τί 15 ἔογίππαία 
{πΠαὶ Ῥτοοϊι5΄ 5Ποι14 ἤᾶνε ΘΧΡΊΙΈΒ5]Υ Δ] ππΠεα ἰοὸ [Π15 Ρατὲ οἵ Ρ]αίο᾽ 5 
Νιυχηθασ. Αἱ {πΠῸ ουίβει οἵ 15 σοΠΠ]ΘΠΐδυΥ οἡ (6 ἢτϑὲ θοοῖς οὗἩ Ἐπιο]ά 
ἢ δηάθανοιγβ ἴο 5Πεν {Πὰ ἴΠ6 ἀρχαί οὔ {πε {{π΄νεῦβε οὔ {πϊηρ5---τῶν 
ὄντων ἅπαντων-- 8416 εἶδο [ἢ ἀρχαί οἵ Μαιπεπηαίίοβ. ΟἿ οὗἉ Π5 ἘΧΘΠΊΡ]65, 
{παι ἰξζονον δυνάμεις, Ιβ ἃ5 Το]]οννβῦ : καὶ ὅσα κατὰ τὰς δυνάμεις ἀναφαίνεται 
πᾶσιν ὁμοίως προσήκει τοῖς μαθήμασι, τῶν μὲν δυναμένων, τῶν δὲ 

δυναστευομένων. ἃ δὴ καὶ ὃ ἐν πολιτείᾳ Σωκράτης ταῖς μούσαις 
ὑψηλολογουμέναις ἀνέθηκεν, τὰ κοινὰ πάντων τῶν μαθηματικῶν λόγων 
ἐν πέρασιν ὡρισμένοις περιλαβὼν καὶ προστησάμενος ἐν τοῖς εἰρημένοις 

1 ῬῸΥ [Π6 τηθαηΐηρ “πα ρ]]οα !οηθ᾽ οὐ. ἰδοΐ ΡΥΌροβοβ ἴο σοῃῆπα {Π6 ψοτα δυνάμεις 
Ζ᾽λεοί. 41γ. Ρ. 309 Αϑὶ ὁ λε΄ ἑξάδι αὐξηθὲν ἴο 5ιτ45, Δη4 ἴο 158 μῆκος ἴοΥ {π6 ταϊϊοηδὶ 
ἑπτάμηνον χρόνον ἀποτελεῖ τὸῤδ τῶ σί τοοίδΒ. ΤΠ τι] πηθαηΐηρ οἵ δύναμις 'π 
ἡμερῶν ἀη Νίοοιη. “γεγοα, ,͵γ7. Ὁ. 12 ΡΙαΐο᾽ 5 πηι Πα πηδί105 15 Σαβα μὰς ἰπογθαβαῦ: 
Αϑβι. οἷ. ον Οἷα 7αίλ. Ῥ. γ8 71. 

2 Τῇε νοχὰ δυνάμεις 15 Πογα σοη πο ἴο 8. κα Φμείαέηι δὰ. ἐπεάιείη, Ρ. 8. 
ἐγγαίΐίογαί τοοῖβ, Ὀμπὲ [Π]5. 15. ἃ Πἰπηϊζαο Ὁ; Ἐπεὶ. 1-Ὁ. 
᾿ἱπ γοάιοθα Ὀγ ΤἼηδαείθίαβ. ὙΠαδαθίδίιϑ ἴῃ 
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ἀριθμοῖς, ἀφ᾽ ὧν δὴ καὶ τὰ μέτρα τῆς τε εὐγονίας καὶ τῆς ἐναντίας πρὸς 
ταύτην ἀγονίας καταφαίνεται. ἽΠ16 ἤ͵δί ΞΕ Ππίθηο8 τηθ8η5 [παῖ “Ῥονεῖβ᾽ 
ῬΙαΥ ἃ ρατὶ ἴῃ ἜνεΎ ἀδρατγίπιθης οἵ Μδιπθμηδίϊο5. ἃ5. Μἷ}Ὲ}} ἃ5 ἴὴ Ναίισα 
δηὰ ἴῃ [{{6-- -ϑοπηα Πανὶπηρ ΡΟνΕΓ, ΜΠ116 ΟἴΠΘΥ5. ἀγ6 5 ]6οῦ ἴο ρονεῖ. 
ΕῸΓ ΘΧΔΠΊΡΙΘ 3 5 δυνάμενος, ὈΘοατι58 ᾿ Πᾶ5 ῬΟΥΤΕΙ (ΝΖ. ΟΥΕΥ 9---ἴο γιαζό 
9): 9. 15 δυναστευόμενος, Ὀξοδιι56 1( 15 ΒΕ] 6οὐ ἴο ῬΟΜΘΙ (Υ]Ζ. οἵ 5---ἰο ὈῈ 
»ιαῦε ὉΥ 3). [{ ΜΠ] ποῖ ὈῈ ἀεξηϊβα {παΐ δυναστεύομαι 15 Ἰηϊεπςα Ὀγ 
ῬτοΟΪ 5 45 ἴπ6 ραβϑῖνα οἵ δύναμαι. ΝΟΥ͂ δύναται, 5414 οὗ ἃ Τοοῖ, ΙΠ 685 
δύναται τετράγωνον ποιεῖν. ΠΕ ᾿αβδβῖνε οἵ [Π15, 5814 οἵ ἃ 5618 γε ΠΌΠΊΌΕΥ, 
15. δύναται τετράγωνος γίγνεσθαι (δύναται ἴσος ἰσάκις γίγνεσθαι ἴῃ 7 ἠεαφοί. 
147 Ε). [ἡ [Π6 σᾶβ6 οὗ {πὸ σεζζφζε, ᾿ξ νγὰ8. οι πα ῬΟΒ51016 ἴο αἾῸΡ τετρά- 
γωνον ποιεῖν : Ἀπ ᾿ξ, ἴῃ {ΠῸ φαπεῆθο, τετράγωνος γίγνεσθαι 15 ἀἸϊδοαγάεά, 
αἱ Ἰεαϑὲ 1Π6 ραβϑιν!ν ταδί πο θ6. ΒῸΓ [Π15 γθᾶβοῃ δύναται ὈΘΟΟΠΊΘ5 
δυναστεύεται. 

γα πδὺ ἰπεγεΐοτα ἰακα 1 ἰῃαὶ δυναστευόμεναι ἴῃ ΟἿΤ Ρά55858 ΓΕΐΕΓ5 
ἴο 54πᾶῖ85. Βιξ Ὀϑίοτε ἰπἰευργείίηρ ἴΠ 6 ἜΧΡΓΈΘΒΙΟ. 85. 8 ὝΠΟ]Θ, 1 15 
ΠΕΟΘΒΒΔΙΥ ἴο ἀἴβοιι55 ἃ ραββϑαρε οἵ ΑἸθχδηάθγ ΑΡΠΓΟ 516 515, ἡγΠ]Ὸἢ. Πδ5 
ποί ππηδίθτα ΠΥ θθθη ιοίβ 51 σΟΠΠΘΧΙΟΙ Υν10]} βθοίίοη Β, 51Π06 1 566 Π15 
ἴο 6 ἴπ6 ΟΠΪΥ Οἴπει ραβϑαρα Ὀεϑιαβ ἴΠο56 δίγτεδ αν σποίθα ἴῃ ὑνΠ]οἢ 
δυναστεύεται ΟΟΟΙ͵5 ἴῃ ΤΠΔΙ ΠΟΙ ΔΙ6 8] Βαγγο ΠἸηρ8. ΤΠῈ ψογαβ. αγοῦ: 
ἀνικίαν δέ φασιν ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων λέγεσθαι τὴν πεντάδα, τοῦτο δὲ ὅτι 
τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων τῶν ἐχόντων ῥητὰς τὰς πλευρὰς πρῶτόν ἐστι τῶν 
περιεχουσῶν ὀρθὴν γωνίαν πλευρῶν ἣ μὲν τριῶν ἢἣ δὲ τεττάρων, ἡ δὲ ὑποτεί- 
νουσα πέντε. ἐπεὶ τοίνυν ἡ ὑποτείνουσα ἴσον δύναται ἀμφοτέραις ἅμα, διὰ 
τοῦτο ἡ μὲν δυναμένη καλεῖται, αἱ δὲ δυναστευόμεναι, καὶ ἔστι πέντε. τὴν τε 
πεντάδα ἀνικίαν ἔλεγον ὡς μὴ νικωμένην ἀλλ᾽ ἀήττητον καὶ κρατοῦσαν. 

ΤῊΘ ρϑηεσαὶ τ οὗ [Π6 Ραββᾶρε 15 (Πα {πῈὶ Ῥυιπαρθογθδηβ οδ]]6 4 {Π6 
ὨΠΠΏΡΕΙ κα “Την] ΠΟΙ Ὀ}Π1Πγ,᾿ Ὀεοδιθα ἃ 15 1Π6 Πγροίΐίθημβε οἵ ἴῃς ἢγβί 
τ -δηρ]εα {8 ηρ]6 ν ἢ ταί] οΠ4] 51465----οίηθΒ Ομ 3, ἴΠ6 οἴπεῦ 4. Α5 
{π6 πυροίξδηϊιβε 15 σψιαζίν 2οτυογγεζ χῖϊῃ Ὀοΐμ (Π6 ΟἾΠΕΙ 51465, 11 15 
οδἸ]εα δυναμένη, [Π6 οἴπεῖθ δυναστευόμεναι. [{ 15 ἀνικία, Ὀδοδιιδα 1ἴ 
ΤΟΙΊΔΙΠ5 ὈΠΟΟΠΟΙΘΙΘΩ͂ Πα Ργανδ1|8. 

δυναμένη ΘΕΙ͂Ο ΤηΕΔη5 “ῬΟνΕΓΠΙ],, “ ρΓανδι!ηρ ᾿ : δυναστευόμεναι 
ΚΙ Ὀ]εοῖ ἴο Ῥονγαῖ,᾿ ὁ Ρταναι]εα ἀραϊηϑί.᾽ ΟἿΓ ϑυῃραίῃ]85. θὴρ ΙΓ 
τπ6 Ὠγροίθμιβε, Ὀβοδῖιβα {Π6 οὐ 5 ἅτε ἀραϊηβί ὨΠτη, νγ6 04}} ὨΪΠῚ οΟη- 
ΌΘΙΟΥ αν ῃ ΔἸ Πουρ [Π6 Ὀδί]α 15 ἃ ἄγαννῃ οη6. ΤΠ οἿΪν Ὀθαηρ οὗ 
τΠ6 Ραβϑᾶρξ Οὔ ΟἿἿΓ ἰδχί 15 [Π15: ἴ 1565 δυναστευομένη ἃ5. ἃ ραβδῖνε οἵ 
δυναμένη. Βυΐ ψνΠδτθαβ, ἴῃ ῬτοοΪι5, δυναστευόμενα πο] 465. “νης οδῃ 
6 ρτοάιςβα Ὀγ τοοίβ᾽ (1.6. 5644165), ἃἀῃη δυνάμενα “ννῆαΐ οαἢ Ρτοάιϊος 
βηπαγα5᾽ (1.6. τοοίβ5), ἤθῖα δυναμένη Τηδ8 5 “66418], ΟΥ ΤΑΙΠΕΙ ρΥθαῖου Ἰῃ 
Ρονεγ᾽ (ν!Ζ. {π6 ἢγροίβηιβ6), δηα δυναστευόμεναι “ΡτΓΘνΔΙ6 4 ἀραϊηβι᾽ 
(ν12. [ῃς8 51465). 10 15 δνιάθηΐ (μας {Π6 ννογὰβ ἀῖα δε ὈγΥ ΑἸθχαηαᾶθυ 

1 ΟΥ. αἶθο Ῥυοοΐαβ 272 γενιῤ. 1 Ρ. 306 τὸ 323. 866 6.5. ΖΕΙ]ΕΥΓΙΙ 1, Ρ. 858 ᾽., ΖΕ]]ετδ 
γὰρ δυνάμενον πᾶν πρὸς τὸ δυναστευόμενον 1 Ρ. 400 71. 1, Δη4] ϑιβοιη 1 }} “1γἱδλοίείες᾽ 
ἀποδίδοται, ἀπὰ 10. Ρ. 5 δύνανται μὲν γὰρ οἰ ἐς τι Ρ. 374. 
οἱ πλευρικοί (56. ἀριθμοί), δυναστεύονται 8. γηι “44γε:. 27ε΄. Αἰ 8. οροῦ 23. 
δὲ οἱ ἐκ τούτων. ὙΤΠ6 τι58 οἵ [Π6 βαβϑβῖνε 15 4 Ῥρίηρ δα 8] νν ἤθη βαιαγθα ἴο ἴΠ6 βι 1 
{κα {μαι ἴῃ τιμοκρατεῖσθαι, δημοκρατεῖσθαι, οἵ (ἢ 5ηϊτιαγα5 οἵ {πῸ οἰ ποὺ ἵννο βἰά 65. 
γέρηον απὰ (ῃς Πἰκο. 
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1655 ἴῃ ἃ ἰξοῃηῖοδὶ, ἤδη [ἢ ἃ Π θα ΡΠΟΥΟΔ] 56 Π56, 8Δηα ΨΊΠ ΠῸ ΓΕίδγθηςο 
ἴο {Π61᾿ Οσσθστθησα ἴῃ {Π6 Ρ]αίοηϊς ΝΟ οΥ---ἰο ΟΠ ἰηἀεεα 6 ΠΊαῖκο5 
ΠΟ Ταίδεθησα αἵ 4]1. Πα ᾿πἰουργείδίοη οἵ δυναστευόμεναι ἴῃ ῬΡ]αίο 
5Πο 14 Ὀ6 ἀεξαποερα ποῖ οῸπῚ ΑἸΘχαηαθυ, Ὀπΐ ἔγοηι 8η Θχϑιη πδίοη οὗ 
1ῃ6 ῥῬαβϑαρε οἵ Ῥύοοϊιβ ἰῇ {6 Ιρῃΐ οἵ Ζζεαοί. 147 ΚΕ Τῇ 

γε δῖβθ ΠΟΥ 1ἢ ἃ Ροϑιίοη ἴο ἱπίεγργαεί {6 ΒΙΡΉΪΥ εἰαθογαίε δηά 
δηίαβίϊς Ἔἐχργεβϑϑίοη αὐξήσεις δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι. ΤἼΘ [ἰ[6ΓᾺ] 
{Γ8 Π5][]Ο 15 ΤΟοΐ ΔΠ4 54.886 ᾿ΠΟΓΘΆ565᾽ ΟΥ̓ “ἸΠΟΓΘΆΒΙηρ5,᾽ Δη4 {Π6 σοΥγα- 
Ἰαίοη οὗ τηθδηϊηρ είν ἴΠ6 ψογάβ δυνάμεναι Δη4 δυναστευόμεναι--- 
τὸ γὰρ δυνάμενον πᾶν πρὸς τὸ δυναστευόμενον ἀποδίδοται" -- ὙΘΟΠΠΓΘ5 τι5 [0 
ΒΊΡΡΟΒΘ {πᾶΐ ἴῃ 8 “τοοῖ δη4 5418 γ6 Ἰποσθαβα᾽ (Π6 “τοοῖ᾽ [ἢ 4ιιΘϑίίοη 15 
[Π6 τοοί οἵ [Π6 “βαμαγα᾽ ἴὴ αιαβίίοη, δηα {Π6 “βαιαγα᾽ ἴῃ αιιθϑίίοη (π6 
Β6ΠΆ γα οὗ [Π6 “τοοί᾽᾿ 1ἢ σιιθϑίίοη. ὙΝΠΘ [ΟΥ̓ ΘΧΘΙΏΡΙΕ αὶ 15 {π6 “τοοῖ,᾽ ἐπ6 
“βαθατα ̓  ΜΠ] 6 χ", ἀπ ψ Ποῖα [η6 “βαθδᾶγα᾽ 15 χὦ, [Π6 “τοοί᾽ ψ1}] θὲ «. 
νηΐ {Πθῃ 15 ἴΠ6 πηεδηϊηρ οἵ ἃ “τοοῖ δη4 541|ᾶτα Ἰπογθαθο ̓ δ Τῇ αὔξησις 
ΠΊΘΔΠ5 “ΔΑΘΙΠΟΙ ἡ 1{ Μ}1}} 6 δ Ὁ αὖ, 1 “Πλυ] Πρ] Ιοδοη, αὶ χ αὶ Απά (πε 
ῬΊαγα] “τοοί 8Δη64 5611|8Γ6 1ΠΟΥΘα565᾽ Ὑ01}} ΤΕΙ͂ΕΓ ἴο0 ΠΊΟΓΘ [Π8ὴ ΟἿΘ ἰῃηβϑίδποο 
οὗ [πΠ6 5816 Ῥ͵ΙΌΘΕΒ885, 1.6. [ΟΓ ΘΧΘΠΊΡ]8 ΕἸ[ΠΕῚ (1) ἴο « - σα, γ - νἢ, 2 σῇ οὐ 
(2) ἴο χχ χ", γκχγ, 2χ 23. ὙνΠείμοσ (μῈ αὐξήσεις τηθᾶῃ ρτόσαββθα8 οὗ 
Δι αἸ ΠΟ ΟΥ ῬΤΌΘΘ5565 οὗ πη] ΕΠ Ρ]]Οδ ] ΟΠ. γ}1}} ΡΥΘΘ ΠΟΥ 6 56 6Π : τη Δ 1Π16 
ἴ 5ῃου]α 6 ποίβα {ῃδΐ {π6 αὐνκυναγαάηθθθ οὐ {π6 ΕἼ ΡΠ5ἢ ἜΧΡΙΓ βϑΊΟἢ 
ἐτοοῦ Δη6 5408 16 ᾿πούθαβεβ᾽ 15 Ἔϑοαρεα Ὀγ ἴπ6 Οτεεῖ Ἰα]οῖη, Ὀεοδιιδα 
δυνάμεναι ΔΠ4 δυναστευόμεναι 816 ῬΔΙΓΟΙΡΙΔΙ Δα]εοίν 653, 

Ι σοπθ ΠΟΥ͂ ἴο τρεῖς ἀποστάσεις, τέτταρας δὲ ὅρους λαβοῦσαι. ΤΠΗΕ 
1ΠΠ 6 γα] γα β᾽ϑί]οη, 15. “ Πανιηρ γεοεινεα ἰἤγεα αἰβίδηςθβ, δη 4 ἴουγ Πτη]65,᾿ 
Δ η6 [Π6 τη ΘΔ η1ηΡ᾽ Μ}}}} ΑΡΡΘδγ Ποτη ἃ βίδῃσα δὲ [6 ο] ον Ιηρ ρα σϑαρΈβ. 

Ιὴ ΝΙοοιηδολιι5 Ζηέγοα. 417. ΡΡ. 143 ἴ. εα. Αϑι ννγε σε τὰ μὲν στερεὰ 

1 1 Πᾶνε ἰγϑαίθα {Π6 τγοσὰ5 οἵ ΑἸθχαπάου 
ΒΟΙΙΟΙΒΙγ, Ὀδοδιθα ἴΠΕγῸ 15 ΠΟ ὦ 2710γ1 
ΓΘΆΒΟΩ νη {Π6 ῬυίΠπαρογθαὴβ 5ῃου]α οί 
ἤανα σα] ς ἀνικία, οΟΥ Ἱπά θα δἰτηοβί 
Δηγ(Πὶηρ εἰβα ἴῃ ἤθανθὴ ΟΥ̓ Θδυίῃ, 85 
ΓΟ ο 5 οἱ {π6 Ζ  εοέοσμηιόηα “1γ1ἠἐληιοέζεα 
ΔΩ ΟΙΠΟΙ 5: ΠΉ118ὺ ἰγθαίϊθεβ Ὑ}1}] γΘΔ ΠΥ 
Δαμ1. Βαΐ 50 τη ἢ οοΟΠἤΠιβΙοη Πα5 6Ἶ56- 
ὙΥΏΕΓΘ ΔΥΊΒΘῺ ΠῸΠῚ {Π6 51] υγ οἵ νόοννεὶ 
ἴῃ νεικ- ἃη4 νικ- (586. Οἡ ΙΧ 581 Β) {πα 1 
5Πο 14 ποί θ6 5 ΡΥ Ϊβ α 1Ε ἀνεικία ἀπ ποί 
ἀνικία νγὰ5 ἴῃ ὙΘΑ] ΠΥ (Π6 ΟΥΘΊΠΑ] [ΟΥΤῊ : 
566 7 ζεοΐ. 417. Ὁ. τό εα. Αϑι: καὶ ἀνεικίαν 
προσηγύρευον τὴν πεμπάδα, οὐ μόνον, ἐπειδὴ 
τὸ πέμπτον καὶ κατ᾿ αὐτὸ τεταγμένον 
στοιχεῖον, ὁ αἰθήρ, κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως 
ἔχων διατελεῖ, νείκους καὶ μεταβολῆς ἐν τοῖς 
ὑπ᾽ αὐτὸν ὑπαρχόντων ἀπὸ σελήνης μέχρι 
γῆς, ἀλλ᾽ ὅτι τὰ πρώτιστα διαφέροντα καὶ 
οὐχ ὅμοια τοῦ ἀριθμοῦ δύο εἴδη, ἄρτιον καὶ 
περιττόν, αὐτὸς ὡσανεὶ ἐφιλίωσε καὶ συν- 
ἤρτησε κτλ. ΜερΊ]]πβ 15 αιοίβα ἴο {Π6 
ΒΆ1η6 εἴδοϊ ἃ ἔδν" [1η65 Ιοννεῦ ἄονη, δηά 
Αϑί ἴῃ ἢϊ5 ποίβ δα5 ΠιυΠ ΠΟΥ Ὑϑἔεγθη 5. 
ΖΕ]1οΥδ 1 Ρ. 400 721. 1 ταραγάβ ἀνικία ἃ5 
τη 6 ΟΥΡΊΠ4] {Πᾶη ἀνεικία. 

2. ῬτοΟΙΪὰ5 272 γ6η1. 11 Ρ. 36. 
5.Α5. 1 1] 5δΠουίγ. 6 ἰοαπαᾶ {παΐ 

αὐξήσεις γΥοίογβ ἴο τη] ΠΡ] ]οαίοη5, 1 τηᾶΥ 
ΓΘ ΔΤς ποτα {Πδὶ ΘΟ ΠοΙοΥ ἀηα Τ)οπα] άβοῃ 
50 [δγ ἄϑτϑα νυ ἢ τὴ6 ἴῃ δχρ]δἰηϊηρ αὔξησις 
δυναμένη τε καὶ δυναστευομένη 85 ““1η- 
οὐδ ηϊαμη ῬΘΥ Π}]ΓΡ]] Δ, ΟΠ 6 πὶ τα ]οῖβ 
56 Ἰαΐθυῖβ οἵ σπάσαι τηπίπδτη [αοίιπι ἢ 
(ΞΟΠ ποία οὺ 1.6. ΠῚ Ρ. χα). Βαΐ ΘομηθιοΥ 
15. Πηϊβία θη 6 6 τᾶ καβ (Π6 ΨΠΟΪΕῈ 
Ἐχρυαββίοη αὐξήσεις ---δυναστευόμεναι φα4]- 
να]θηΐ ἴο δαί] οὐ οοπογείθ Ἄφέόθς : “πος 
Ἰοοο ΠΕΙΊΘΙΟΒ ῬΕΙ͂ Θἰβη 06] αὐξήσεις εἤξο- 
ἴοβ αὐξήσεις οὐσετέγίμς αἸοΟΙ 1Ώ16]]ΠσΊταγ : 1 
ψΕΥῸ ΟῚ] σηΐ. ἡ ὙΠῸ ατεεῖὶς ννοσά αὔξησις 
ΤΉ Δ Π5 “δοίίο ἰρϑα διιρθηαϊὶ,᾽ 85 ΒΟ ΘΙ 46 Υ 
ΒΙΤΏ561 τοιαῦθ, ἀπ, ἃ5. 011 ΡΥΘΘΘΒΓΥ 
ΔΡΡϑδγ, ἔΠθγϑ 15 ηΠῸ οοοδβίοῃ ἴο ἰπίογρσεί 1 
85 ΔηΥΓΠΙηΡ εἾ56. [1 15 οὐ σοῖγβα οὈνϊοιιβ 
{πΠαὶ τῃ6 ννογ 5 αὐξήσεις---δυναστευόμεναι 
ΑΓΕ ἴο 50Π16 δχίθηϊ 46] 1] γαίοὶν πα ᾿πίθη- 
Ἐ᾿ΟΠΔΠΥ [απίαβιϊο : [ῃς6 Μιιβεβ, γε σε πη θ πι- 
Ῥδι, ὑψηλολογοῦνται: Ὀὰπὲ {Πθτα ἰ5 α]ϑὸ ἃ 
τοῦ ἢ οὗἉ 5Ἔυϊοιβ πη ροσί ἴῃ {Π6 βἰσπιοίαγα οὗ 
[Π6 Ρῆχαβε. ὅεε Ρατί ἰὶ ὶ 4. 
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διαστήματα λέγεται τριχῇ διαστατά, τὰ δὲ ἐπίπεδα διχῇ. ..ταῦτα δὲ τῆς 
οἰκείας σαφηνείας ἐπιλήψεται ἐν τῇ ΤΠ]λατωνικῇ συναναγνώσει κατὰ τὸν τοῦ 
λεγομένου γάμου τόπον ἐν τῇ Πολιτείᾳ ἀπὸ προσώπου τῶν Μουσῶν 
παρεισαγομένου᾽. ΓΠΕΙΘ 8ΓΘ6 ΤΔΠΥ ΟἾΠΕΙ βίαίθηηθηΐβ ἴο {Π6 5816 εἴξεοϊ 
Ὡοΐῖ ΟἿΪΥ ἴῃ ΝΙσοιηδοθι5, θα 4150 ἴῃ ἴῃς 7 οοοριεηιεγα 41»: γιοέϊεα, 1ῃ 
ἼΠΘοΟ οἵ ϑιμγγηα, ἃΠ6 1ῃ [ΙΔΙΠ] ΟΠ ιι5᾽ ΠΘΟΠΊΠΠΘΠΐΔΙΥ Οἡ ἴπΠ6 ψοτκ οὗ 
ΝΙσοΠΊΔΟἤτ5. ΤῈ αἰἸβίδ σε. ΔΥῸ 5ΟΠΊ ΘΙ Πη65. Ο8|164 διαστήματα, 50Π16- 
{1Π165 διαστάσεις, ἃ πα ἴῃ «αἱ ἰεαϑί Οὴ6 ΡῬᾶβϑαρε ἀποστάσεις, ἃ5 ἴῃ Ρ]αἴο. 
ΠΕ ξ]]αϑὲ Ἐχρ]δηδίίοη οὐ {πΠ6 πηδίζου 15 ἴῃ ἰῃ6 ἤρίγοά. 41»γ. Ῥ. ττό: 
πρῶτον δὲ διάστημα γραμμὴ λέγεται" γραμμὴ γάρ ἐστι τὸ ἐφ᾽ ἕν διαστατόν- 
δύο δὲ διαστήματα ἐπιφάνεια. ἐπιφάνεια γάρ ἐ ἐστι τὸ διχῇ διαστατόν' τρία δὲ 
διαστήματα στερεόν" στερεὸν γάρ ἐστι τὸ τριχῇ διαστατόν, καὶ οὐκ ἔστιν 
οὐδαμῶς ἐπινοεῖν στερεόν, ὃ πλειόνων τέτευχε διαστημάτων ἢ ἢ τριῶν, μήκους, 
πλάτους καὶ βάθους.. «εἴ τι γὰρ στερεόν ἐστιν, τὰς τρεῖς διαστάσεις 
πάντως ἔχει, μῆκος, πλάτος καὶ βαάθος- καὶ ἔμπαλιν εἴ τι ἔχει τὰς τρεῖς 

διαστάσεις, ἐκεῖνο πάντως στερεόν ἐστιν, ἄλλο δ᾽ οὐδέν. ((Οπιρατα 4150 
ΡΡ. 117, 123, 128, αη4 7760. 417. Ρ. 38, ἴῃ εδοῇ οἵ ψῃϊοῃ ΡΙδ 65 
διαστάσεις 15 π5εα ΜΙ [ἢ15 ΤΠΘΔΠΙΠΡ, ἼΤΠξο ΡΡ. 24. εὐ. “Ἤ!ΠΠΕῈΓ τών 
δὲ συνθέτων. (5ς. ἀριθμῶν) τοὺς μὲν ὑπὸ δύο ἀριθμῶν περιεχομένους καλοῦσιν 
ἐπιπέδους, ὡς κατὰ, δύο διαστάσεις θεωρουμένους καὶ οἷον ὑπὸ μήκους καὶ 
πλάτους περιεχομένους, τοὺς δὲ ὑπὸ τριῶν στερεούς, ὡς καὶ τὴν τρίτην 
διάστασιν ΄προσειληφότας, Ζ οοΐ. 47. Ὁ. 48, ΝΙσοΙηΔΟΠα5 1.6. Ρ. 126 οἱ 
κύβοι τριχῇ διαστατοὶ ὄντες Δη6 [ΔΙΊ] οἢτι5 1.6, Ρ. 58. [Ιῃ Ζἤεοζ. 
2327. Ῥ: 23, {Π6 διαθου, τπ βρβακίηρ, οἵ 18 ΠῸΠΊΡΕΙ 4, ΠΟ ἢ Δοσογαϊηρ ἴο 
[ΠΕ ῬγΕΠΑΡΟΥΘΔἢ5 Ἐπ ἔδειξε τὴν τοῦ στερεοῦ φύσιν" σημεῖον γάρ, εἶτα 
γραμμή, εἶτα ἐπιφάνεια, εἶτα “στερεόν, εἶτα σῶμα, ΤΟΙΏ ΔΙ Κ5 τὰς-- πάσας 

ἀποστάσεις ἤτοι τὰς τρεῖς ἀπέστη, ὧν περαιτέρω οὐκέτι εἰσίν. ΕἸΠΑΙΠ]γ, 
6. ΠΊΔΥ ΤΕΙΕΙ ἴο ΘΙΤΏΡΙΙΟΙΙ5 222 φλγοίσα ΤΥ 1, Ῥ. 531. 9 64. Ὁ 1615 σῶμα--- 
τὸ τὰς ̓ σεῖς ἔχον διαστάσεις Δ ηα 101. .Ῥ. δ: 1 Π., ἴο Ατιβίοιϊε 70. Ζ 
5. 1420 24 ὃ τοῦ σώματος δρισμός, τὸ ἔχον τρεῖς διαστάσεις, ἄγ. τν 
1 20 ἢ τ διαστήματα μὲν οὖν ἔχει (5ς. ὃ Ἐτὸ τρία, μῆκος καὶ 
πλάτος καὶ βάθος, οἷς ὁρίζεται σῶμα πᾶν ἃ ΟἸΠΕΙ ραδϑαρεβ οἰϊθα ὈγῪ 
ΒοηῖΖ ἴῃ {πΠ6 ἡπάέχς “1γ1ς{, 5.ν. διαστάσεις, ἀπ «50 ἰο Ρ]αΐο ὨΠΠ56]{, 
ΠΟ 1ῃ “Ζατὺς 894 Α Πὰ5 [πε [ΟΠ] ον ἱπρ; δθηΐθηοο : γίγνεται δὴ πάντων 
γένεσις, ἡνίκα ἂν τί πάθος ἢ ἢ; δῆλον ὡς ὅταν ἀρχὴ λαβοῦσα αὔξην εἰς τὴν 
δευτέραν ἔλθῃ μετάβασιν καὶ ἀπὸ ταύτης εἰς τὴν πλησίον, καὶ μέχρι τριῶν 
ἐλθοῦσα αἴσθησιν σχῇ τοῖς αἰσθανομένοις. 

ΒΥοηυ {Π6586 ραβϑαραβ ἴ 15 οἰθασ {παΐ [ῃ6 (ἢτεα ἀποστάσεις οὗ 
ΜΒΙΟΠ Ῥ]αΐο 5ρθακβ 88 μῆκος, πλάτος ἀπ βάθος. ὙΥ̓́Παἴ {Πδ Οὐρῃς νγα 
ἴο ὉΠ ἀετϑία Ὀγ τῃ6 ἴουγ ὅροιῬΡ Ι͂ῃ Ζ εοί. 41. Ρ. τό Αϑὲ νὰ Πηᾷ [6 
γγοΓα 5 τὸ ἐξ ὕλης καὶ εἴδους αἰσθητόν, ὅ ὃ ἐστιν ἀποτέλεσμα τριχῇ διαστατόν, 
ἐν τέτταρσιν ὅροις ἐστίν, Δ ηα ἴῃ ΙΔ]. 221 δε, Ρ- 93 ΡΙ5ι[6}}1 στερεὸς 
δέ ἐστιν ἀριθμὸς ὃ τρίτον διάστημα παρὰ τὰ ἐν ἐπιπέδοις δύο προσει- 
ληφώς, δηλονότι τετάρτου ὅρου προσγενομένου" ἐν γὰρ τέσσαρσιν 

1 ΤῊἜΘ τϑδάθυ νν}}} οὔβεγνα (πα Νίοο- (ἤρκμέγογ, “γἱδληι. Ῥ. 143) [Πδὲ 50114 ἤριιγοβ 
τηδοηι5. Πα] {Π6Ὸ Ῥ]αίοηΐο υτηθΟΥ ἴῃ πἰβ τα οδ]]θα τριχῇ ναῦς τά; Ρίαπθ ἤριγεβ 
ταϊηα ἤθη μ6 νγοίβ ἴΠ656 ννογάβ. Οἵ, διχῇ διαστατά, απᾷ {Παΐ εἰς γβοοῖνοβ {1]} 
Μι Μοιϊὸ ἴῃ 7. οὔ δλ. Ν1Ὶ Ρ. 276 ““ὙἼη6Ὲ Ἰίρῃϊ ἔτοπι {πὸ δ εῤμόίΐς οἵ ῬΙαῖο, κατὰ τὸν 
Ῥγιμαρούθαη ὙΥΪΟΥ ΝΊσΟΙ Δ Οἤι5. 9αγ85 τοῦ λεγομένου γάμου τόπον." 
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ὅροις τὸ τριχῇ διαστατόν. ὙΠ] τηθαππρ' Μ1Π θῈ δαβῖ]ν Δρρταμοπαεᾷ 
ΠοΠῚ [Π6 ΔΟσοΙρΘηγηρ ἤρατθ οἵ ἃ στερεὸς ἀριθμός (ΕἸρ. 2), ψΠϊοΙ 
1 ῬΟΙΓΟΝ ἴτομὶ 1 Π6οῸ Ρ. 42 εα. ἩΠΠεσ. 4.8 15 
1ἴῃ8 μῆκος, ΒΟ ἴῃε πλάτος, (,2ὺ ἴτε βάθος (οΥ 
ὕψος ΟΥἿ πάχος, ἃ5 1 νγᾶ5. 5ΟΠΊΘ 1 Π165 οα] θα : 566 
ΝΙςΘοΊΩ. 1.6. Ῥ- 123), 8π6 ἴῃ6 Ῥοϊηί5 “43,.5, (,.Ὁ 
816 1Π6 ἴοι ὅροι (αἱ στιγμαὶ τῶν μεγεθῶν ὅροι 
Ατιϑί. 77ε΄. Ν 5. τορζῦ 9): ἐν γὰρ τέσσαρσιν' 
ὅροις τὸ τριχῇ διαστατόν, ἃ5 ΤΔΥΠὈ]ΙΟΠτι5. Οὔ 5εῖν 65. 

ἘΤΟΠῚ [Π658 Δη6 ΟἴΠΕΙ ραββϑαροβ ἴο [Π6 βαπ|8 
εἴδεϊ, 1 σοποϊπάςδ ἐμαὶ {πΠῸ (ἢτεε ἀποστάσεις «ηα 
ἴοι" ὅροι ἅτε μῆκος, πλάτος, Δ βάθος, ψ|ἢ {Πεὶγ δἰξεπάαπς [ἰπη]{5, 
τΠπδξ σοηβἝα 6 η{1}Υ αὐξήσεις ταίετ5 ἴο ΠλΠΠΕΠΡ]1Οα.ἸΟΠ5 ἀπ ποί ἴο δα! οπ5, 
Δηα {παὶ [πΠ6 ψΒοΟΪῈ ἐχριεββδίοη αὐξήσεις δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι, 
τρεῖς ἀποστάσεις, τέτταρας δὲ ὅρους λαβοῦσαι 1.6. “τοοῦ Δη4 5671|818 
ἸΠΟΥΘα 565. ΘΟΙΠΡΓΘΠΘΠΠΙηρ᾽ ἰῆτεθ αἰβίδημοεβ 8η4 [οΌυ, [Ἰηλ15᾽ ΤΠΘΔΠ5 
σαὈΙηρ5. 8η4 ποίῃϊηρ ΠΊΟΓΙΘ. 

ἼΠΕ περίοδος οἵ {π6 ἀνθρώπειον γεννητόν 15 ΔΟσΟΙΑΙΠΡΙΥ {π6 ἢτϑί 
ΠΌΡΟΥ ἴῃ ΜΉΘ. ΟΠ Ιηρθ τη κα δνευυτῃϊηρ σον ΊΒα Ὁ] 6. δηα ταιϊϊοηδὶ 
ΙΓ 1561: θὰ ψΠπδὲ αα 6 πυμθεῖβ ἴο θ6 οἰδεα9 

Τιβῖ τι θχϑιηϊηθ {π6 ρἤγαβε ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ αὐξόντων 
καὶ φθινόντων. 

Ιῃ ροϊηΐ οἵ σοῃϑίγιοιοη {Π6 ροηϊῖνοβ τηϊρῃς ἀδραομά, 50 ἔδυ δ5 {πΠ6 
Οτεεῖς 15 ΘΟΠΟΟΙΠΘΩ͂, ΕἸΓΠΟΥ Οἡ (1) ὅρους, ΟΥ (2) οἡ ἀποστάσεις Δ ὅρους 
ΠΟΙ ΙΠΘΩ͂, ΟΥ (2) ΠΡΟ᾿ αὐξήσεις. ΟἸΠΕΓ ΡΟΒΒΙὈΙΠΥ {ΠεγῈ 15 πΠοπθ. Α5 
ἴᾺΥ ἃ5 σοποοῖη5 ἴΠ6 56Πη86, ψἵἕ οὔβεινε ἰπᾶΐ Ποῦεαβ {π6 τηθδηϊηρ οὗ 
ἀποστάσεις ἀῃαἃ ὅρους 15 σοΙηρ]είε-- ΟἹ μῆκος, πλάτος ἀπ βάθος, ν] ἢ 
1ΠΕῚΓ ἔΟῸΣ ὅροι, ἀΘμη Πα ὯῸ ΠιΓίΠοΓ Θρεοϊβοδίϊοη---ἰῃαὶ οὗ αὐξήσεις ἰ5 
Ἰποοιηρ]οίθ, θεσδιιθ8 “᾿Πούθαϑιηρβ᾽ ΠΕΟΘΒΒΑΥΠΥ͂ ΠΠΠΡΙΥ δοιπείῃϊηρ ἴὸ θα 
1ποτθαθεα. Νον ψα πᾶνε ποῖ γαῖ θεβη ἱπίουιηθα ψηδὶ ΜῈ αὔθ ᾿ην! θα 
ἴο ᾿ποῖϑᾶ88 : δηα ψγ δῖα {Πεϑγείοσθ σοιηρα! θα ἴο βιρροβα {παΐ {πε τη- 
ἐουπηδίϊοη 15 σοηϊα! ΠΕ ΟΥ σΟΠΟΘΑ] θα ἰῃ ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων 
καὶ αὐξόντων καὶ φθινόντων. 1 {ποτείοτα Πα Ιονα {Παὶ [Π6 σαηϊνεβ ἀερεηά 
Οἢ αὐξήσεις. 

Ιῃ Ροϊηΐ οἵ ρυῃηηηδίϊοαὶ ρα ΠΥ [Π6 σΘηνῈ5. σα ΟἾΪΥ 6 ΠΕΠΙΕΓ. 
ὁμοιούντων, ἴοΟΥ ΘΧΘΑΏΊΡΙΘ, 15 ἴπΠ6 φϑηϊίνα οἵ ὁμοιοῦντα 1.4. τὰ ὁμοιοῦντα, 
τη6 Διο] Ὀεὶπρ ἀἸβρθηβεα ψ ἢ 1 δοσογάδησα ἢ Ῥ]αο᾽β ΠΓοπιθηΐ 
ῬΙδοίῖοα ἴῃ ῥαϑϑαᾶρθβ οὗ γθ8] οἵ δῇεοίβα εἰεναιίοη. Βαΐ 845 ΡῬ]αίο 15 
Ἐγγϊηρ ἴο Το ἢ ἃ ΟΟΥίαΙη ΠΌΡΟΥ (“ [π6 ἢγδὲ γι2έ)ιὦθ7. ἴῃ νγὨΙ ἢ ̓ εἴο.), {Ππ6 

1 λαβοῦσαι 15 ΠΙ[6γᾺ}}ν “Ππανίπρ' γθοεϊνθα. κἀ5. {π6 τϑᾶρὲ οἱ Ροδίτυ αἰϊεϑίβι ΤΠα 
ΤΠῸ οομηρ]εἰθα ρυοοθββ ἔχει τρεῖς ἀποστά- 
σεις, “πα5 [ἢγϑε ἀἸβία ποθϑ᾽ Οὐ ἃ5 νγ8 5Πποι4 
5ΔΥ “ΑἸ ΠΙΘ 5] Ομ σ᾽: Δη4 85 δῇ βιοοθϑβῖνα 
ἀπόστασις 15 Δοαιίγοά, {Π6 ΡΥΟςΕ55 [56] 15 
5814 λαμβάνειν ἀπόστασιν. ΠΕ ἀβᾶρα 15 
1|κ6 1παΐ οἵ (προσ)ειληφώς ἴῃ [4010]. 771 
Με. Ρ. 93 (ποίεε ἀρονϑ): οἵ. αἰϑὸ ἼΠθὸ 
Ῥ- 24 αὶ Νίοοιῃη. 1.0. ΡΡ. 123», 127. 

53. 1ὶ 15 1ὴς Μιιβεθ ψῆο δῇ βρβαϊςϊηρ, 
δια [ῃς ΔΥ.1016 ννᾶ5 σᾶσϑὺ ἴῃ {πεῖν Ιαησιαρα, 

᾿ς γα ηϑ να τι56 οἵ αὔξω----ἰοΟ] ΟΥ̓ Ὁ] σοχη- 
ΠΟ ἴῃ Αὐἱβίοι]β δῃηα Ἰαίθυ ατὐτθοῖς, δου 
Ῥοθίῖοαὶ ννογάβ πα Ἰἀϊοιὴβ θεσαῃ ἴο Β8 
ἔγθοὶν δαπη 64 Ἰηΐο ῥῬγοβε--- 5. ἃ 51}}}1ΔΥ 
βίγ βίο εἴδοι, 8 αὐ θουπα ἴο βιιρροβα 
{πᾶ αὐξόντων Δα φθινόντων ἅτε Ορροβεα 
ἴο Οὴ6 ΔπΠΟίΠοΥ ΠΟ 1655 [δὴ ὁμοιούντων 
Πα ἀνομοιούντων, απα {Πεγείογα ἃ5 φθινόν- 
τῶν ἴ5 ἰηϊγαηβιίϊνε, αὐξόντων τῆι 6 1η- 
{γα ηϑιτἶνα ἴοο. 



ΡΟ. 10 ΒΟΘΚ ΥΩ. 273 

οὈ]εδοῖς ψ ῃΐο ἢ ἀγα ϑ] οἰ α ἴο {Π6 Ῥγοοα5565 οἵ σα θῖπρ σαηποῖ {ΠΘΠΊ56ν 65 
6 δηγιπίηρ Ὀὰΐ ΠΌΠΊΌΕΥΙΒ : 50 ἴΠαΐ ΟΥ̓ ῬΥΔΟΙΙΟΔ] ΡΌΓΡΟΒῈ5 γγΧῈ ΠΊΑΥ ταρατγα 
ὁμοιούντων εἴς. 45 ὁμοιούντων ἀριθμῶν εἴα. 

ΤΊ 15 οἴδασ, πεγείοσθ, ἐπαΐ ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ αὐξόντων 
καὶ φθινόντων ἴα 45 ἴῸΓ [Π6 ΠΙΙΠῚ ΕΓΒ νν ΠΙΟἢ τνα πᾶνε ἴο σα θ6. ὙΠ {Π6 ἢ 
αὐτῷ ἴῃ6 πυιηδεῖβ αὶ “Παῖς Κα δηα πΠΠΚΕ, ννγαχ δημα νναθμθ᾿ Ρ ΤΠΕ 
Μιι5ε65 ἀγα δν] ἀθηΕ]Υ ἰεαϑίηρ, ἀπ ννα πηλτιϑὲ θ6 Ῥαίθπΐ τ {Π6 πὶ {Π] {πὸν 
σἤοΟο86 ἴο 16]] 5. 

1,6δὲ ἃ5 Ἰοοκ ἃ 1{{|6 ἔαυίμεσ οη. ὙΤῃῈ πεχί 8] οἵ {Π15 βεηΐξεησε 
Βερίησ ν᾿ ὧν ἐπίτριτος πυθμήν, ἀπ ἐπίτριτος πυθμήν, ἃ5. Ὑ}1}} ῬΓΕΘΘΠΙΓΥ 
ῬῈ 5ῃενῃ. (δ 2), πηεδὴβ ἴῃ6 ὨῸΠΊΡΕΙ5 4, 232: Νοῦν [ἴ νὰ ἴακβε [8 
ΕΧΡΙΘΘΒΙΟῊ “ οὗὁὨ ψΠΙΟΉ, 4, 3 1 115 5: 1Ρ]6ϑὲ δηα πηοϑὲ Παίθγα] 5] ] ΠΟΔΙΊΟΙ, 
1 τηθ Δ ῃ5 “οἵ ννῇ1ο0}) ΠΠΠΉΌΘΥΒ, ἴῃ 6 ΠΠΠΠΌΘΙΒ 4, 3, 50 {πα [ῃ6 απίεοβάβηξ 
ἴο ὧν Μ01} Βὲ σογῖδ 71147)γ1067.5, ἔτυο ο7 τυλίεζ αγέ Ζ}6 γιτ710675 4 πα 3. 

Νοῦν ψνῃδΐ 15 [ῃ8 βταπηπηδίϊοα] δηἰεσεάθηξ ἰο ὧνΡ ΤῊ ΡοΟΞβι 1π|165--- 
Ι 8568 [1Π6 ψοτα ἴῃ ἃ βἜΈΠΕΓΟΙΙ5 56η5886---τα (1) αὐξήσεις--δυναστευόμεναι, 
(2) τρεῖς ἀποστάσεις ΔΠ4 τέτταρας δὲ ὅρους, ΕἸΓΠΕΙ ΟΥ̓ ὈΟΙΉ, (3) πάντα, 
(4) ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ αὐξόντων καὶ φθινόντων. 

Τι ψ1} ὈῈ ἀρτβϑα {ῃδὲ (2) 15 5ΒΟδύ Ἕν ΡΟΒ510 16, δηα αἶβο, 1 {π|ηῖ, {Παὶ 
(3) 15 πη] κοῖγ. Οπ στοιπαβ οὗ 56η88. ΠΕΙΓΠΟΥ ἐΠῃ6 ἢϊβδὲ ΠΟΥ {Πῃ6 βεοοπάᾶ 
Αἰϊουηδίνα 15 δα !4 016. ΤΠ δηϊθοδάεηϊς ἴο ὧν, οὐ ἰῃ6 πηοϑὲ παίμγαὶ δηά 
5 Π1Ρ16 ἰγαπϑἰδίοη οὗ ὧν ἐπίτριτος πυθμήν, ταιιδὲ ΒΕ, ἃ5 1 πᾶνε βδϊα, “50 ῃ16 
ΠΤ ΌΕΓΒ, ἴνοὸ Οἱ ψγΠΙΟἢ ἀγα [Π6 ΠΕΠΊΡΕΙΒ 4 δηα 3. Νοῦν αὐξήσεις τα 
ποῖ “Πα 65, θὰ (45 ΘΟΒΠΘΙ ΘΓ τε] 1}ς5) “ ΔΟΟΠΕ65. ΔαρΘΠΩΙ,᾽ ἀπά {Π6 
ἴῃτεε ἀποστάσεις Δη ΟἸ͵ΪΓ ὅροι 416 ΟἿΪΥ μῆκος, πλάτος Δῃ!α βάθος νιἢ 
{ΠΕΡ ΠΠΠ11[5. Α5. ἴῸὉΓ πάντα, 50 ΠΟΙΏΡΓΘΠΘΉΒΙνΕ ἃ νΟτά τη]ρῃς σαγίδί ΠΥ 
ΠΟΙ 46 ΠΌτη 65, ἀΠα ΠΏ ΕΓ5, ἴο0, [ἢ ΜΨΏΙΟΙ 4 ΔΠ6 3 τὲ ργδβδθηΐῖ: Βαϊ 
10 Μ}1}} θ6 5ῃθνῃ 1ἢ ΡῬατγί 11 ὃ 4 ἱπαΐ πάντα Πα5 ποῖ ἴῃ ροϊηΐ οὗ ἔδοϊ ἰἢε 
ΠΘΔΠΪηρ ΓΘ πγΘα, Ραΐ Δ ποίῃου δΔηα νεῖν αἰβδγεηΐ πηδαηϊηρ. 

γε οοποῖπάβ ἐπογϑίογα {παὶ {Π6 ρυαπηπηδίϊοα] δηϊθδοθάθης ἴο ων [15 
ὁμοιούντων τε καὶ ἄνομοιούντων καὶ αὐξόντων καὶ φθινόντων, ἀπ 1 {Π|Π ΠΟ 
ΟΠ6 Μ}01}} ἄδην τπδΐ {Π6 τϑ]αίνα 15 τηοϑὲ ΟὈνΊΟΌΒΙΚ Δ Πα παίατα ν σοηπεϑοίθα 
ψΊ ἢ {Π68586 οσάβ. [Ιἰ [Ὁ]]ον 5. {Ππαΐ ὁμοιούντων--- φθινόντων ἃ΄δ6 “50ΠῚ6 
ΠΌΙΗΘΙ5, ἴγῸὺ Οὐ ΨΠΙΟΝ ἅττα [Π6 ὨΙΠΏΌΕΙΒ 4 δΔηα 53. νε πᾶνε {πι5 
ΟΡ ΔΙΠ6α ἔννοὸ οὗ ἔπ6 ΠΌΤ θΘΓ5 ὙγΏΙΟΠ ἀγα ἴο ὈῈ οπθ64, νὶΖ. 4 Δἀη 4. [1 
15. ΠΟΈΝΘῚ Οἶθαῦ [ΤῸΠῚ {Π6 ραγίνα ρβαηϊνα ὧν {Παΐ 4 ἀπ 5 ἀτα ποῖ {πὸ 
ΟἾΪΥ ὨΠΠΏΡΘΥΒ : [Π6γα τησϑδὲ θ6 αἱ ἰδαϑὲ οὔβ ποτε. Ὑὕπαΐ [Π6 τηϊβϑίηρ 
ΠΌΠΙΡΕΙ 15, ΡΙαίο ἄοθϑβ ποῖ {6}} τι5, Ὀς 5 ἴΠ6 θυ ε 5. 4 Δηα 2 ἃΓῈ 
“τη ΔΥΥ αὶ 11 5 (πεμπάδι συζυγείς) ἴῃ [Π6 5εοοπα Π4]Γ οὗ [Π15 βθηΐβθποα, 
ὉΠ 85 "γᾷ 8Γ6 50 ἔγθατπθη ιν ναγηθα Ὀγ {Π6 Δποϊθηΐβ οὗ [Π6 ργεβεῆος οὗ 
τη6 Ῥγίπαρογθδη {πη Ρ16 [Πτουρηοις {Π15 ρασϑαρθ, γγ6 ΤΊΔΥ ΓΑἸΤΥ ΒῸΡΡΟΒ6 
ταὶ 1Π6 Πα ΕΓ γῸ ἀΥΘ Ἰοοκίηρ [ῸΓ 156 [Π6 Ππ ΠΕ. οἵ {Π6 Πγροίεπιιδβθ, 
ν]Ζ. 5. ὍΤΠδί [Π15 Βρροϑιίτοη 15 τίρἢϊ, [Π6 566 116] νν}}} 5Πανν. 

ΤΉΘΓΘ τα πη] η5 {ΠῸ6 απιϑϑίίοη “ΝῊ ν ἀγα (Π6 ΠυπηοΓ5 3, 4, πα κ βαϊά 
ἴο τηᾶκα ἴἰκ6 δηᾶ ὉΠΙΪΚΘ, ννὰχ δηα ναποῦρ᾽ Πα ΜΠ] εχραπαίϊοη οἵ 
[Π658 νγογ5 θθ]οηρβ ἴο Ῥατγί 11, δῃ ἃ νν}}} 6 ρίνβεη {πογρ. Βιῖΐ ὁμοιούντων τε 
καὶ ἀνομοιούντων ἢ 5 8150 Δἢ ΑΥΙΓΠΠηΘ.ἴο4] πηθαηϊπρ ἴῃ {πῸ Ῥ]αϊοηϊο Πα Πα ΘΓ, 
ἴη Δαα!Ποη ἴο 115. γ6 8] ΟΥ̓ΡὨΠ]ΟΘΟρΪοΑ] εἰσηϊῆοαποθ, πα {παΐ τηρθδηΐηρ 
5Π014 Πετα Ὀ6 ἐχρὶαἰηβα. ΤῊΘ ΠΙΙΠΊΡΕΙ5 5, 4, ΔΠ ς 4γ6 βαϊα ἴο "πιά ᾿ἰκὸ 

ἊΣ ῬῚ {ἢν ιὃ 
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δ ΠΑ ΠΏ 116 ᾿ ΒΟ [ογ ΟΠ ΘΥ ΓΘαϑΟη5, ἃ5 Ὑ}71}} αἰϊευνναγαβ θ6 ροϊηςθά οἱ, πα 
αἶθο ἴῃ νῖθνν οὗ [ῃ6 1586 ψΏΙΟἢ 15 ΡΥ ΠΕΎ τη 46 οὗ {πεῖ ἴο σοηδβίγαος {Π6 
ἴνγο ΠαυπηΟηἶ65 1η {Π6 ἰδιίενῦ Π4]Ὲ οὗ [Π6 πυπῆρθεῦ. [{ Μ1}} θ6 5ῃθνῃ ἴῃ 
δ 2 {παΐ {Π656 ΠδΥΠΠΟἾ65. Υ6 ὈΚΠῈ αρ οὐν οἵ [Π6 ΠΌΠΊΟΓΒ 3, 4, ΔΠ4 5, 
ὈΥ πηι] ΠΡ ΊγΙηρ Π6 πὶ (οροθίμου, ἀπα {Πθη τα] ΠΡ᾿ γιηρ {πΠ6 ῥγοάποι τῆτες 
{{π|65. ὈΥῪ 1561. Νοίῃιηρ 15 σοηίδ!ηθα ἴῃ ΘἸΓΠΘῚ οὗ [Π6 ὕννο ΠαυΓΟΠ]65 
δχοθρὶ ψηδί 3, 4, Δη6 καὶ ΒΡ ΡΥ. [{ 15, 1ηὴ 5ῃογί, {Π6 ΠΕῸΠΊΘΥΒ5 2, 4, 8Π4 καὶ 
{Πδὶ γιαῖζο ἴ[Ππ6 ἔννο ΠΑΥΠΊΟΠΙΕ5. ΝΟΥ ἴῃ6 ἢγϑί ΠΑΥΙΠΟΙΥ, 85 γγ6 5}8]] 566, 15 
[Π6 5648 8γ οἵ 26οο, ΔΠα 5616 ΠΙΙΠΊΌΕΥ5, ἀσοΟΥα Πρ ἴο [Π6 Δ ΠΟΙ ηΐ5, ὑγΈ γα 
ὅμοιοι. ΤΠ ΘθοοΠα ΠΔΥΠΊΟΗΥ 5 480ο χ 2700, 8Πη6] ΟὈΪΟΠΡ ΠΤ ΘΙ5 Δ ΕΓΘ 
ΠΟΠΒΙ 4ογθα ἀνόμοιοι. 866 Ἰ4η}}}}. 7,2 Δῖῆε. 7γιγ. 417. Ὁ. 82 ΡΙ5[6111 οἱ δὲ 
παλαιοὶ ταὐτούς τε καὶ ὁμοίους αὐτοὺς (1.6. τοὺς τετραγώνους) ἐκάλουν διὰ 
τὴν περὶ τὰς πλευράς τε καὶ γωνίας ὁμοιότητα καὶ ἰσότητα, ἀνομοίους δὲ 
ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ θατέρους τοὺς ἑτερομήκεις, ἀῃ!4 ΝΙσοΟΙΏΔΟΠτ5. ΠΙΠΊ56 1 
«Ἴρέγ. 417. 0Ρ. 132 ΠΗ. Α5ι.. ὙἼΠ6 ΠῸΠΊΡΕΙΒ 3, 4; ἀπ 5 τ6 {πεσείοσε οδ]] θά 
ὁμοιοῦντές τε καὶ ἀνομοιοῦντες 1 ΠΟΠΠΘΧΙΟΙ ΜΠ {Π6 Δι Εἰ104] 5146 οὗἉ 
1η6 ῬΙαίοηϊς Ναμθοι, θεοδιβα ἐπα γ ρσοάποβ {Ππ6 βαθαῦα 4π6 (ἢ οΟὈ]οηρ 
ΠΟ, ἜΧρίαθ5 [Π6 γεωμετρικὸς ἀριθμός ἴῃ 15 ὑννοίο] α ἀϑρβοΐῖ, ἢιβί ἃ5 
ὅμοιος δα δἰτεγιναγβ ἃ5 ἀνόμοιος. ΤΠΪ5 15 [Π6 Δ.ΙΓΠ πη δ οα] 5]ρη!ἤοδηο 6 
οὗ ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων ἴῃ [Π15 Ῥάβθαρα : Ὀπ0 {Π6 γνογάϑ Πᾶνε δῇ 
δνθὴ ΨΙΩΘΙ 5ρηϊβοδηςοθ ἃ5. ἃ ἀββογριίοη οἵ {πὸ Ῥυιπαρογθαῃ “ΘΟΒΙΏ1Ο 
τΔηρ] 6’ (Ρτοοίτ5 ἴῃ γόι. 1 ΡΡ. 45- 23 ΚΤΟΙ]}: 566 Ῥατΐ 11 ὃ 5. Τὸ 
1Π6 βᾶτηδ βϑεοίίοη οἵ Ῥατγὶ 1 1 ἀδίευ τὴν δοοοιηΐ οἵ αὐξόντων καὶ φθινόν- 
των, Ὀδοδιιβα ἴπ656 νου Πᾶνα πὸ ἰθομηΐοαὶ αὐ Ππδι1οα] τηθαηῖηρ, πὲ 
ΤΊΘΓΟΙν ἀοβοῦῖθα ἔπε 5485 οἵ [η6 Ῥγιβαροσγθαη {τίη ρ]6 ἴῃ 115 ΘΟϑηη]ο ἀπά 
ΟΥ̓Θδίϊν 6 ἀϑρβοΐβ. 

1 δοοογαϊηρ!ν Βεῖίανα ἐπαΐ {πῸ περίοδος οἵ [ῃ6 ἀνθρώπειον γεννητόν νγἃ 8 
οΡίαϊηθα ὈΥ ΡΙδίο, [Ὁ]]οννίπρ οὐ σοιτβα {π6 Ῥυίπαροσθαηβ, ὈΥ δ ϊηρ 
τορθίπεῦ {πΠ86 οαῦεθ οὔ ἴπΠ6 (ἢτεα 51465. οἵ 1Π8 “Ζοοβοῃΐο ἰτϑηρὶθ᾽: 
4,51. 2: οπ2ιό. ὍΤΠδ Ἰυϑιιοδιίοη ἔου δα αϊπρ [ῃ6. οαθα5. τοβοί Ποῦ 15 

ἴπαι πὸ πυμηθοῖ5 αἴθ βαιά τὸ 6 ωλἠαϊγϑα ἴῃ ἴ[Π6 ἰοΐα] (ἐν ᾧ πρώτῳ 

κτλ.). 
ΤΠ6 ταϑι]ς ΠΟ γα πᾶνε τοϑοῃϑα 15 σαρροιίεα Ὀγ ἴπ6 νι άεηοθ οὗ 

Ατίβίοιθ, νῃῸ βῖνεβ 15 ἴὸ τπιηἀοιβίδηα (παῖ {ΠῸ τοῖ8] Πυμη ΕΓ οὐἨ 1815 

Θροίίοη ἰ5 26: 866 Ῥατὶ Πὶ οἵ {ῃ1ϊ5 Αρρεμάϊχ. [1 15. αἴδο ἴῃ ὄχϑοῖ 

σοΥΓοϑροπάθποα ΜΠ Αὐἱϑιϊ 65. ΟἿ] ἘΠ] Πιι5, γν 0 ἸὨΓΌΥΤΩ5. 115, [π ἃ ΡΆΒ58 6.8 

ΜΠΘΓΟ ΠΕ Δ11π65 ἜΧΡΙΘΒ5ΙΥ ἴο [Π6 Ρ]αίοπὶς ΝαΠιθετ, {Παΐ [Π8 ΠαΠΊθΕΓ 216 

15 ΠΘΔΙ͂Υ Ἔαπίναὶθηΐ ἴο “ἴΠ6 ΠΕΠΏΕΙ οὗ [Π6 5ανβὴ τη Π5᾽ ΟΠ116,᾿ Πα σΔῃ 

θὲ τεδοῃεά Ὀγ δϑάδίηρ ἰορεῖμεῦ [Π6 οαθ65 οἵ 1Π6 51465 οἵ ἔπ6 ῬυτΠαρόγθδῃ 

{8 ΠΡ16, ῬΤΘΟΙ5ΕΙῪ ἃ5 Ρ]αῖο ἄοββ ἤεῦα: ἀλλ᾽ εἰ καὶ τῶν πλευρῶν ἑκάστην 

κατὰ βάθος αὐξήσαιμεν (βάθος γὰρ ἡ σώματος φύσι) ποιήσαιμεν ἂν τὸν 

διακόσια δεκαέξ, ἰσάριθμον ὄντα σύνεγγυς τῷ τῶν ἑπταμήνων (416 27,145. 11 

Ρ. 151 Μεῖίροῃι, 89 [4}1)}.Ψ 
ἼΠῸῈ ννοσά5. πάντα προσήγορα καὶ ῥητὰ πρὸς ἄλληλα ἀπέφηναν οΔῃ Ὀ6 

1 Τῇαὶ (π6 Παίς οἵ σα] ηρ σηπαγα πυτα- ἱπίδγαποθ τη 6 ἄγανγῃ ἔγοσα [μ8 Ῥγίδᾶ- 

Ῥεῖβ ὅμοιοι ἀῃᾷ ΟὈΙΟΠΡ πιπηθοῖβ ἀνόμοιοι ροτεᾶῃ συστοιχία (Αὐῖϑί. 2762. Α 5. οϑόι 

νγὰβ ποῖ ΠΠΘΓΟΪΥ ἃ Ἰαΐθι ἀθνοϊοριηθηΐ οἵ 22 5), 'ἴπ ννΠ]ο} τετράγωνον ΔΡΡΕΘΔΙ5 οἡ 

Ῥυιμαρογεδηΐβη, 15 ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ βίαιθα ὉῪ {Π6 βαπὶδ 5468 85 πέρας, ἀγαθόν εἴο., ἀηὰ 

Ταυ ΠΟ Πτι5. (οἱ πάλαιοί), ἀπ 1Π6 βαπὶα ἑτερόμηκες ΔΙοηρ ΜΙ ἄπειρον, κακόν εἴς. 



ἌΡ ΟΣ 710. ΘΟΟΚ, ΥΖ7Ι͂7. 275 

ΔΌΘΠἀΔΠΕΥ {Ππ5ίταϊεα ἔγοπι Ῥυιμαρογθαη ΨΥ Ιηρ5, ἀπ Μ}}1 θῈ ΠΠΟΓΒ 
σοΟμνθηθητν ἀἰβουσϑεά ἴῃ Ρατγί 1]. 

Ι ςοποῖααεὶ τπαΐ τὴς Ἀγ τ θίϊοδὶ πηθαηΐηρ οὗ ςθοίοη Β [5 

3. Ἐ4 ἘΞ 2τῦ. 

1 Τῇ τὴν ἔουτηδυ ἰγεϑεϊβα οἢ [Π6 ΝΌΤΩΡΕΓ, 
Ι εχριαἰπθα ββοιίΐοη Β ἴπ ἃ ἀἰβεγεπε γγῪ 
(7ε Μιμριόεν οὐ δίαΐο, ῬΌ. 33-- 35), ἰαΚίῃρ 
1π6 ἴῆτεε ἀποστάσεις 85 ἀεηοί!πρ᾽ 3, 45 ἃη6 
5. Ἐχοερί 85 τερατάβ αὐξήσεις δυνάμεναί 
τε καὶ δυναστευόμεναι, ἴπεα ΕΧΡΙΔΠΔΙΙΟΠ 
ΠΟ 1 πον ΟΠΕΥ ἰ5 παν, 50 ἴᾺΥ 851 
Κπον. Ὑπαί {Π6 ἀποστάσεις τα ἸΘΠΡΊΗ, 
Ῥγθδάϊη, δπα {Πιοῖκηθββ, ἀπα ποὶ ψπαΐ 1 
ξΟΥΓΔΟΓΥ͂ σαρροβθα {πε ἰο Ὀ6, ΠΟΙΓ Δηγ- 
τπϊηρ εἶδα Ἔχοαρὲ Ἰεησίῃ, Ὀγθαάτῃ, δά 
(ὨΙοκμθθβ, βεθὴβ ἰο τὴς ρῥτονεά ὈΥ͂ {Π6 
δυϊάθηςε οἵ Ατὐιβίοι θα 45 »76}} ἂἃ5 {π6 οἴπϑυ 
Δαϊπουι 65 σαοίεα ἀρονθ, ἀπᾶ ἰ5 ἴῃ Πδῖ- 
ΤΊΟΠΥ ὙΠ [Π6 ράββασα οἰϊεα ἴγομι Ζατὺς 
8944. ΟἸἰδεῖ αἰϊετηρίβ αἵ βοϊνίηρ {πῈ 
Νυμηθευ Πᾶνα ἀβιδ}Ὺ βαρροβθα {παΐ [Π8 
ὅροι ἀδποίε ἰθυτὴβ 'ἴπ ἃ πυτηθυῖοα] ΡῥΓῸ- 
δτεβϑίοη, δη ἀποστάσεις ἴῃς Ἰπίεγνδ 5 
Ῥεΐνψεθη ἱππεῖ. Ὑπὸ ψόοτᾶβ ὅροι ἀπά 
ἀποστάσεις οουἱά οἵ σουτθα ῬΘΑΥΓ βᾳοἢ δὴ 
ἱηταγργείαιίοη : θαΐ τ μαΐ οδη [Π6 ὅροι Ὀε ᾽ 
Ἀσοοτάϊησ ἴο ῬΙοο]τ5 ἀπά Η διτηδηη, {Π6Υ 
Δ16 27, 36, 4“8 δῃά 64; δοοοτγάϊησ ἴο 
ΘΟΒΠοΙάθυ, 8, 12, 18, 27. 1 σδημποΐ 566 
{παι Ρ]αΐο [αγηβ 65 ΔΠΥ ΠΙης5 ἴο 1π|5{Π|Ὁ τι5 
ἴῃ βεϊβοίϊησ εἰ Πεὺ οὗ {Π656 ῬΥΟσ  Ἐβϑ! ἢ 5, 
ἀῃα ποίῃϊησ οαη θῈ πιδάε οἵ ἴπεπὶ πους 
Βανίπρ γεοοῦῖβα ἕο δυΡΙ ΓΑ ΥΎ σα] ] Δ 105 
ἴου νοι ἴΠπαγα 15. πὸ δα ΠΟΥ Υ [ἢ Ρ]αἴο᾽ 5 
Ἰαησιασα; ΏΘΥΘαβ ἰξ 15 οἰβασ ἴγοιη ὧν 
ἐπίτριτος πυθμὴν κτλ. (Πα 3 ἀπά 4, ἀπά 
αἱ Ἰοαϑὲ οὔθ οἴπου πυσαθϑυ, ννϊοἢ πεμπά- 
δι συζυγείς ϑιιρσεδίβ 15 5, 816 Ῥγθβεηΐ ἴῃ 
φροίίΐοη Β. ΔΙ τοραγά ἴο ὁμοιούντων 
κτὰλ., 1 15 ἴο Ὀ6 ποίβα (ῃδί Ῥγοο]αβ τηα κα 5 
ὁμοιοῦντες Ξε 5Ξ(ἸΔγ6 ΟΥ̓́ΘΙΡΙΟ ΠαΤΊΌΕΥ5, ν]Ζ. 

ἴῃ (Πϊ5 οαϑε 27 δῃπᾶ 64, αὔξοντες Ξε ἰσάκις 
ἴσοι μειζονάκις, ἴῃ [ἢϊ5 οα58. 3 Χ3Χ4::36, 
δηα φθίνοντες -- ἰσάκις ἴσοι ἐλασσονάκις 
νἱΖ. 4.Χ4Χ3::48. 1 {Πτηῖς 1 15 οἰθαγ (παῖ 
(15 εχρδηαίίοη 15 ἀθνίββα ὈΥ̓ ῬτοοΟΪι5 
(οΥ ἴποβϑα ὑνῆουη Πα ἴ5 πθῖβ [Ὁ] ον] ηρ) ἴο 
δας Πα. ΠΥροι 655 ἀθοὰΐ (Π6 ὅροι: αἱ 81] 
ἐνεηΐβ 1 μανε ἰουπα πο ἴγαςοα οἵ δΔῃΥ 51:0 ἢ 
εχραπαίίοη ἴῃ Τῆθο, ΝΙοοιηδοῆιβ, [ἀπη- 
ὈΠΟΒ5, ἴῃ6 7 εοϊορεειόῖα “4γἱληιοίζεα, 
ΟΥ̓ΔΠΥ͂ Οἰ ΠΟΥ ἀποῖθπὶ νυυϊεησβ. ΟἿ. ΗΠ] !50 ἢ 
ἴῃ ΚΙΟΙ]]]1.ο. Ρ.402. Δοροτγαϊηρ ἴο ΒομηθίοΥ 

δηα Πομαϊάξοπη, ὁμοιοῦντες ἰ5 Εαπῖναϊ επί ἴο 
ὅμοιοι, ἀπ τηθαπ 5 ΠΌΤΉΘΓ5 “ΠΟΒ6 ἰαοίουϑ 
816 ἴῃ (Π6 ϑϑδιὴβ σϑίϊο...1.6. δ5 Ἰβῃρίῃ ἴο 
Ἰδηρίῃ, 50 Ὀγθαάίῃ ἴο Ὀτγεδατῃ " (Ποπαὶ]ά- 
508 ].6.), 6.5. 8 Δη4 27, ἀνομοιοῦντες ε΄ητ]- 
να] θη ἴο ἀνόμοιοι ΟΥ̓ ΠΕ ΠῚ ΒΕ 5 γΠΟΞΒ δοίουβ 
4Υ6 ποῖΐ ἴῃ [Π6 5816 Τδίϊο, 6.9. 12 8π6 τὃ; 
ΜΉ11 αὔξοντες ἰ5 Εαπῖνα]εηΐ ἴο ὑπερτελεῖς, 
1.6. παΤΏθΕ 5 ΜΚ ΠΟσ86 “Ραγίβ᾽᾿ ΟΥ̓ΠΊΘΑΞΌΣΙ ΩΡ 
ΠΌΙΉΘΓΘ τηᾶῖτθ ΠΡ ἃ 51ιπὶ εχοθεαϊηρ ἰῃ6 
ΠΕΠΊΌΘΥ5. {Ππειηβοῖνεϑ (5εε Νίοοτη. 7ηέγοα. 
4:5. φρ. 87) Ε΄. Αβϑῇ), 6.9. 12 δῃά 18, δηά 
φθίνοντες ἴο ἐλλιπεῖς, 1.6. πατη ΕΥ5. ὑγ ΠΟ ἢ 
ΔΥΘ ἰαυρεῦ {πᾶπ {Π6 διτὴ οἵ {Πεὶγ “Ραγίβ,᾽ 
ε.σ. 8 Ὧπά 27. Βαΐ (Π6 ᾿ἰἀδπειποδίίοη 15 
Ῥύτγε!ν βρεου]αίϊνα, δηᾶ πὸ ῥτοοῦ οἔ 1ξ 15 
οἤετεά. [1 Πδᾶϑ5 αἰβο εξ βιισσεβίεα {πΠαΐ 
5'ηοθ ὅμοιοι ἀπᾶ ἀνόμοιοι γγεγα βουηθί πη85 
π564 [ὉΥ “βαταθ᾽ ἀηα “ΟὈ]οη σ᾽ παι ε 5 
([ἀτ}0]. ἐγ: Λε. Ῥ. 82 εα. Ῥίβί6}1}1), ὁμοι- 
οὔντες ἀπ ἀνομοιοῦντες τηΔΥ Ὀ6 οἠά «ἀπά 
Ἔνεη ΠυΙΉθΘΙ5, Ὀεσδιιβα δοοογάϊηρ ἴο [Π6 
Ῥυιαρόγεδη5 ““1Π6 οὐ παμηθεΥβ ρυοάτϊοα 
16 5θυῖ65 οἵ β|μαγαβ, δηα {ΠπΠῈ Ἔνθ ΠιΠῚ- 
Ῥεῖ5 ἴΠ6 βευῖεβ οὗ ου]οηρβ," πὰ [υγΠ 6 Γ 
{παι αὐξόντων καὶ φθινόντων τηδγ Ὀ6 “ ΟΠΪΥ͂ 
ἈΠΟΙΠΕΙ γγΑΥ οἵ ἀθβουθῖηρ [Π6 ἀπ Π{Π65ὶ5 
οὔά «πᾶ ὄβνεὴ" (Μὺ Μοῆτο ἴῃ ζ. οὔ ζά. 
ΨΙΠ Ρ. 278). ΤῊΙ5 ἴοο 15 [Π6 πιθγαβί σοη- 
Ἰεοίατθ. ὙΠΕσα ἀγα οἴ ΠῚ βιρ  β[]Οἢ5 ΠῸ 
1ε55 βρεβουϊδίῖνε: αὶ {πε56 Μ1Π] ϑβυΐῆοο. 
Τὺ 5Που]α ΡῈ πιεπίϊοπδά, ἰπ σοποϊβίομ, [παῖ 
“ιό 5 [πἢ6 πυθεῦ δὲ νπῖο ἢ ϑοΠπδΙ οΥ, 
Τοπαϊάβοῃ (νυ πο ἔο]]ονν5 ΘΟ μη ΘΙ θυ οἱ Οβ6] Υ) 
αὐα Ηυ]βοἢ πᾶνε αἶβο αὐτνϑά, αἰ Πουρἢ 
[Ποὺ τϑαοὴ ἰξ ὈΥ πλα] ἰρ] γπρ ὃ πα 53, 
ἀπα ποῖ ΡΥ δἀάϊηρ 38, 45, ἀπὰ 55. ὙΠοβα 
ΨῸ υνῖϑῃ ἴο βίυθαυ (μ6 δχραπαίίοηβ οὗ 
[Π6568 νυυιτθγβ Ψν}}} Ππα τΠθῖὰ ἴῃ {Πε νου 5 
τείεσγε ἴο δὲ με Ὀεριπηὶπο οἵ (ῃ15 Αρ- 
Ρεμᾶϊχ. ΗΠ Ξοἢ 15 πῖοσο ἰηξεγαβίβα ἴῃ {Π8 
"τηδ  Ποιηδίῖοα (πη ἴθ [Π6 ατεεῖ; Ρὰΐ 
ΘΟΒ ποίου, ΠοΥα α5. αἰνναγβ, βίπαϊεβ [ἢ 6 
Ιαησιαρα σαγαδι]]ν, αἰ Ππουρἢ πα Πἰτηβαὶ 
τεοορηἶδοϑ {Παὶ ἴῃ ΟΥοΥ ἴο γθαοῇ Πὶ5 ΘΟΏ- 
οἰαβίομ μ6 Πᾶ5 ἴο βίγαΐη [ῃ6 πχβαηϊηρ οὗ 
506. τγογᾶς, ἀπά ἱπίγοάμος σοη]θοΐαγαὶ 
βίδρϑ ἴου νυ ἢ (Π6 ἰαηριαρα οἶνθθ 15 ὩῸ 
Βα ῃοίίοη. ΟΥ̓ ΔΕ ΠΟΥΙΥ. 

18----2 
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ὃ 2. 

δι 9 ὩΣ Ν ε Ν ὡς ’ , 

ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν.---ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος. 

Α5 Βείοτε, 1 Ρερίπ. Ὀ. βίνίηρ ἃ [1678] ἰγαηβιδίοη. “Οὐ σῇ ἢ 
[ἢ ΠΕΠΊΕΙ5 4, 3, ΤΠΔΥΓΙΘα ΜΠ 5, {ΓΙ ἴνγο ΠΔΥΠΊΟΠΙΘ5. ΜΏΘη [ὨΓΙΟ6 
1ΠοΥΘα564, [πΠ6 οὴδ δαιτὶ δῇ 68] ΠῸΠΊΡΟΓΙ Οἵ {ΠΠ|68, 50 ΠΊΔΗΥ {ΠΠὴ65 100, 
της οἴμεῖ οἵ βηπα] Ἰθηρτῃ οπε ναῦν, Ὀπὲ ΟὈ]οηρ---Οἡ {Π6 Οη6 5146 οἵ τοο 
Β]ΠΠΔΤΕΒ ΓΙ ΒΙ ΠΡ ἔΤῸ ΠῚ] ΓΘΊΙΟΠΑ] α]ΔΙη εἴθ 5 οἵ ἥν αἰ Π]Π]5Π6 4 ὈΥ͂ ΟΠ6 εδοῇ, οὐ 
1{ πο ᾿τταί 068] ἀΙαπηείευβ, Ὁ ἔνο ; οἡ πε οἴπευ, οἵ τοο σα 65 οἔὗἉ 2.᾽ 

Τ1,εἰ τι5 ΠΟΥ Ἔχαπηηθ {π6 ἰπἀϊνιἅπα] ψογαάβ, θθριηηῖηρ ΜΠ ὧν ἐπί: 
τριτος πυθμήν. : 

Ὑγδι 15 ἐπίτριτος πυθμήν ΑΡοιέ {Π6 πηθϑηϊηρ οἵ {15 Ρῇταβθ ἴΠεγα 
ΟδΔἢ ΠΟ ΙΟΠΡΕΙ 6 ΔηγῪ Ποιθί, 1 να ρὰΐ δΔηγ ἔα 11ἢ τη {πε τερεαίβα βίδίο- 
τπθηΐβ οὗ δποίθηΐ νυ τιοτβ Οα ΑαΠΠπηεῖς Δ ηα τηδίΠεπηδίϊοβ. ΤΠ6 ψοτα5 
ἀεποίβ, ἃ5 Μὺ Μοῆτο Ἔχρύεββ65 ἃ (ΟἿ ἄου. 1...) “1Π6 ταῖϊο 4 : 3 ἴὴ 15 
Ἰονγϑϑὲ [θυτη5 ({ΠῈ δοίιι8] Πυ ΠΕῚ5 4 8Πη6 3). 566 ΤἼΘΟ ΘΠ τηδει5 2 ..20-. 
γόγηδγι 7171. σα ᾿φοεγίιε7, Ζα ογιο7)) 14712214221 ΠΡ. ὃο ἔ. εα. ΗΘ πάντων δὲ 
τῶν κατ᾽ εἶδος εἰρημένων λόγων οἱ ἐν ἐλαχίστοις καὶ πρώτοις πρὸς ἀλλήλους 
ἀριθμοῖς ὄντες καθ᾽ ἕκαστον πρῶτοι λέγονται τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων 
καὶ πυθμένες τῶν ὁμοειδῶν" οἷον διπλασίων μὲν λόγων πρῶτος καὶ πυθμὴν 
ὁ τῶν β΄ πρὸς ἕν: μετὰ γὰρ τοῦτον ἐν μείζοσι καὶ συνθέτοις ἀριθμοῖς λόγοι 
εἰσὶ διπλάσιοι, ὃ τῶν δ΄ πρὸς τὰ β΄ καὶ τῶν ς΄ πρὸς τὰ γ΄ καὶ ὁμοίως ἐπ᾽ 
ἄπειρον. τριπλασίων δὲ λόγων πρῶτος καὶ πυθμὴν ὃ τών γ' πρὸς τὸ ἕν" 
οἱ δὲ ἀεὶ ἐν μείζοσι καὶ συνθέτοις ἀριθμοῖς ἐπ᾽ ἄπειρον προάγουσιν. ὡσαύτως 
δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων πολλαπλασίων. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐπιμορίοις. ἡμιολίων 
μὲν λόγων πρῶτος καὶ πυθμὴν ὃ τῶν γ΄ πρὸς τὰ β΄, ἐπιτρίτων δὲ ὃ τῶν 
δ΄ πρὸς γ΄, καὶ ἐπιτετάρτων ὁ τῶν ε΄ πρὸς δ΄" οἱ δὲ ἐν μείζοσιν ὅροις καὶ συν- 
θέτοις πάλιν ἄπειροι τὸ πλῆθος. τὸ δ᾽ αὐτὸ θεωρεῖται καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὙΠ5 
[ΟΥ̓ ΘΧΘΙΏΡΙΕ 4 : 3 15 ἴπΠ6 πυθμήν οἵ ὃ : 6, 12 : 9, τό : 12; Δη4 50 Οἢ : ἃη6 
ῬΙαΐο ς8115 1 {1πΠεὸ ἐπίτριτος πυθμήν Ὀδοδιδα 11 15 [Π6 πυθμήν! οἵ 41] ἐπί- 
τριτοι λόγοι: οἴ. [Π6 ἜΕΧΡΙΘΒΒΙΟΙ ὃ ἐπόγδοος πυθμήν ἴῃ ΤῆΘΟ Ρ. 7ο. ΔΊ 
ΤΠΘΟ᾽ ον! άδηοα ΝΙοοιηδοΠιι5 7γζγοι. 417. 1 Ὁ. 134 15 ἴῃ δχαοῖ σουγεβροηά- 
Θῃς6, ἃ5 ΜΙ Μοητϊῖο [ᾶ5 5Π|6ὴ ((ὁ ἄοῦ. νι Ρρ. 243 (); ἀπᾶ Ῥίοοῖιβ 
ταΚ65 ἴΠ6 βδῖηδ νἱθνν: 566 ἢἰβ σοπι ΠΕ ΑΓΥ 11 Ρ᾿. 37 [ἔστιν οὖν οὗτος] ὃ 
ἐπίτριτος πυθμὴν γ΄ καὶ δ. Υε τηὰγῪ {Πεγείογα ἴα κα 1 ἃ5. οογίαϊη τη ἴΠ6 
ἐπίτριτος πυθμήν 15 1Π6 ΠιιΠη6 15 4 Δ Πα 3, ἔοσηηηρ γοὸ οὗ {Π6 ἴἢγθο 51465 
οὗ ἴῃς Ῥγιμαροσθδη {τη 916. ὧν, ἃ5 ψγὰ Πᾶν 8 568, ἢὰ5 [Ὁ 15 δῃϊθοθάθῃς 
ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ αὐξόντων καὶ φθινόντων, νγ 10 ἢ ἡ, Πᾶνα 
αἰγθααᾶγν ᾿ἀθηπθα ψΊ {Π6 ΠΌΠΊΌΕΙΒ 3, 4» 5. 

Οὐ τπε56 [ἄγεθ πα θεῖβ, νὶΖ. 3, 4; 5, ΡΙαῖο Ὀϊ45 τι ἰακα 3, 4, 8π4 
ἐΘΟΌΡΙΘ’ οὐ “ΤηδιτΥ ἡ {Π6πὶ ΜΙ 5. 50 [ὯΓ ἃ5 1 οδὴ ἀϊβοονθῖ, [Π6 ψοτὰ 
συζεύγνυμι μαα ποῖ Εἰ[Π6γ ἴῃ Ῥ]αΐο᾽ 5 {1π|6, Οὐ Ἰαΐβι, Δῃγ ἤχεα δηα βίθιθο- 
τγρδα μηδ παπιαῖϊοδὶ πηβδηΐηρ, ἀπ συζυγείς ἴῃ 1Π15 ΡῬάββαβε 15. ΟὈν]ΟΙΒΙῪ 

1 ἘρΥ πυθμήν οἴ. αἶϑο ΤᾺΠῚ}]. 77: Δῆε. 4.,Σ. 1 οὐἱρίηα!ν οβειθά οἵ ἐπίτριτος πυθμήν 

εα. Ῥίβίθ ΡρΡ. 238 Πἰ., 4.2. ἴν, 47 ἴ., 64, 66 περᾶ ποὶ θ8 τηβθηςοηβά. ΤΠΕΥ Πᾶνα θεθη 

(πυθμὴν δὲ ἐπιτρίτων ὁ δ' πρὸς γ΄ ἐστίν), 5Πεννῃ ὈΥ ΜῪ Μόοητζο, δΔιποηρ' οἰ οβ, ἴο θ68 

67 εἰ 41. Τὴδ οἵμοῖ Ἔβχρ᾽δηδίϊοηβ ΠΟ πὑπίθμαθ]ε: 566 (ἡ. ἄτεῦ. ΝῚ ΡΡ. 153, 243. 
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ἴῃ ἴῃς ἢγϑβί Ἰηβίδησα ἃ ΠΙΘίαΡ ΠΟΥ [ΓΟΠῚ ΠΠΔΙΤΙασΘ, Ποὺ ᾿ΠρΡγοργίαία ἴῃ σοη- 
ΠΕΧΙΟΙ ΜΙ ἃ ΠΤ ΌΕΥ ΨΏΙΟΝ 15 “ἸοΥα οὐ Ῥειίευ δηὰ ψοῖβο δἰσί 5; οἵ, 
ΝΙΊΟοΪαιι5. ἃΡ. ῬΓΟΟΙα5 222 7). 11 Ὁ. 26 ΚΤῊ}] ὡς ἐν τοῖς ἀριθμοῖς αἱ ποῖαι 
συζεύξεις ὁμοίους ἢ ἀνομοίους ἀποτελοῦσιν τοὺς ἐξ αὐτῶν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς 
βίοις. Βαϊ ἢον 15 [ἢς πηβίαρμου ἴο θὲ ᾿πίογρτοίεα Τῇ συζυγείς Πὰ5 πο 
ΔΙΤΕΠ ΠῚ ΘΕΙΟ4] πη Δ ΏΪ ΠΡ 1Π {Π15 ράβϑαρθ, [ἢ 6 ΠΌΠΉΘΓΒ 3, 4, 5 ΜΠ] βἰδηά 5146 
Ὀγ 5146 {|κ6 Ἰοπεὶν σθ θαΐαβ Πγουρῇους 41] {1π16, Δη ἃ {Π6 τ 416 σα ἢ ΠΕνῸΓ 
ὈῈ βοϊνβάά. [Γ ᾿ξ Παβ δὴ δι τῃπηθίϊσα] πηθδηϊηρ, {πε τϑίθγθποα πλιϑὲ 6 
ΘἰΠ6Ὶ ἴο δαδιοη. ΟΥ̓ ἴο πλ}]ρΡ]1Ιοδίοη. Ὗα ΠΠΔΥ [ΑΙΓΥ 58 {παΐ [Π6 
ΡΙΓΟΟΘ55. ΟὐἨ τη ΠΡ]]ΟΔΙΙΟΠ 15. αἱ ᾿ἰβαϑὲ ἃ5 ΤΌΘ Πν ϑαρρεδίθα Ὀγ Ρ]αίο᾽ 
ΠΙΘΙΔΡΠΟΥ 45 1Π6 Ῥγόοαβ5 οἵ δα !τοη, πα ἴῃ ροϊηΐ οὗ δος [πΠ6 Ῥυίμα- 
Βογε 5 [Γαι Εν ἀθηοίεα τηαυτίασα ὈΥ {Π6 ΠΠΠΊΌΕΙ 6, Ὀεοδιι56, ἈΠ] ΟΠ 
ΟἾΠΕΥΙ ΤΘΆΒΟΠ5, 6 ἰ5. ρτοάιοθα ὈΥ τη] ΠΡΙγηρ τοροίμου (ῃ6 ἢγϑθί πηᾶ]6 
ΠΙΙΠΠΌΘΓΙ, 1.6. 3, Δηα [Π6 ἢτδί ἔδβηχαὶα Πα ΠΟΥ, 1.6. 2. [{ 15 {πεγείοσγα 
ῬΘΓΠΊ551016 ἴο ΠΟΙ (1 ΘΟΠ ΘΙ 6Ὶ Δηα οἰΠ6Γ5) Παὶ συζυγείς τείετ5 ἴο 
ΓΕ Ρ]]οατοη, ἀπ 85 1 ἢα5. ΒΕ θη ἃββογίθα {ῃδὲ “ΤΠ 6ΓῈ 5 ΠῸ ῬΆγΆ 116] ἴο 
Ἰεδα 15 ἴο ἴαΚε συζυγείς ἴο Τηθδῃ τηπΠ {1016 4 (ΟΛ δ ευ. ].ο. Ρ. 154}, 1 τη Ὺ 
τη ΘΠΈΊΟη {παΐ ῬΓΟΟΪτ5 τ1565 {Π6 ὑγογα ΜΊΓἢ [Π15 πηθδηϊηρ ἢ. 

Οη {Πϊ5 νῖειν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγείς σαῃποῖ πη64η Δηγ ΠΙηΡ 
εχοερί 4χ 3χ 5ξόο. Εὔνευν οἴπεσ ρΟββι 11 15 Ἐχοπαθα. ὅγε οδηποῖ 
ἰηΐεγρσθί {[Π6 ῬΏγαβα 85 (4 Ὁ 3) χ 5, ἴου ἐπίτριτος πυθμήν ἰ5 ποὶ 4 φέώμ᾽ 5, 
Ὀὰΐ ΟἿΪΥ 4, 3, Δη4 [ἢ6γα 15 ποίῃιηρ ἴῃ {πΠῸ ατϑεῖκ το ᾿π50Π{ 7 {Π6 δα! οη, 
ΠΟΓ γαῖ 85 (4 χ 5) Ἐ (3 χ 5), [ου Πδύα ἀραίπ νν ἱπίγοάποα ἃ έώμες ν! Ποῖ ΔῊΥ 
νγαγγα ηΐ ΠΌΤ ἴΠ6 ἰαηριαρθ. [1 οἡ {Π6 οἴπεγ Παπά νυν γεπιβε ἴο οοηπεοῖ 
[6 ΠΌΠῚ ΕΓΒ [ἢ ΔΠΥ ννΔΥ Παΐθνεσ, Πα ΠΟ] {Πδὶ [[ ἐπίτριτος πυθμήν τηδδη5 
4, 3, ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγείς τηθδη5 9, 8 ΟΥ 20, 15 ἀη ποιῃίηρ 
ΤΏΟΓΘ, [Π6 ΤΠΔΙΤΙΑΡΘ 15. ΘἸΓΠΘΙ ΔΙ Οσ ΠΟΥ βίθυ]8, ΟΥ Ε͵56 1 ρσοάιιςθβθ, ποῖ 
ἃ. ὨΠΠΏ ΘΓ, θὰ ΟὨΪΥ ἃ Ταϊο : γΠαγθα5 Ρ]αΐο ὨΙΤη56 1 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀθ βου 65 
[Π6 Ιδϑα οἵ [15 οα]ου]αί!οη5. Ποὶ 85 ἃ ταῖίο, Ὀτιῖ ἃ5 ἃ ΠιΠηθ6Γ (ξύμπας δὲ 
οὗτος, ἀριθμὸς γεωμετρικός 5460). ὙΠοδΕ ΠΟ, {κα Ἡυ]βο ἢ, 5ΌΡΡοβα 
{πὶ συζυγείς ἀδηοίε5 Δ ΔἸ Π|οη, ἃ Πα πηδῖκα [Π6 ΠΟΪ6 οἰαιιβα ἐααϊνα!θης ἴο 
3 4 5, 7π50}γ αχίθπα {Π6 ἀυι[ΠΠπηθί 8] Ῥγοσοβ55 ἴο {Π6 ἔννο ΠυιηΕΥ5 οὗ 
[Π6 ἐπίτριτος πυθμήν : ἀπα 1 πλ]Ε]Ρ]]οα.]Οἢ 15 ἰπιθ 64, νγα ἀγα θα 8 }}ν 
7ι51Π 64 ἰη Πλ.] ΕΠ] γ1ηΡ᾽ 411 τπγας ΠιμθΕΓ5 τορϑίῃου. ὙΠ6 “ΘΟΙρΙΪηρ ’ οὗὨ 
2, 1. Ἢ 15. ΒΙΠΊΡΙΥ 5. 4. Χ.5; 

ΤΠ6 ψοτάβ. ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγείς τΠετείοτα, πηθα {Παᾶὶ 
3, 4 δῃηἀ καὶ 416 ἴο Ὀ68 τη] ΠΡ]164 ἰορείμου. 3. χ 4 χ 5 Ξόο. 

ἘΠ ΠΒΕ Ἰ5Π0]. ΦῺΣ Ὑρι Ὧ7, ἢ; 34. 20 
ΡΙΞ(6}}1, Αὐιβειά. Οὑϊηϊ. 1 τρι Μεὶροπι, 
ΟἸε. ΑἸεχ. .ϑ27ο72. ' 14. 1278, ΝΙ τό. 
365Ὰλ ΜΙρηδ, ἀπά [Π6 7 εοίορ. 417... Ὁ. 33 
Αϑί, εἴ αἱ. Νὸὼὸ ἀουθί {π6 πα θ6Γ 5 σου! 
Αἶ5ϑο Ῥθαὺ (Π6 βϑατὴηθ τηθαηϊηρ (566 ΖΕ]]ευδ 1 
Ρ- 300 71.), θὰ 1 Πᾶνα οι πα ἸηΔηΥ ἸηοΥα 
ΘΧΔΙΊΡ]65 οἵ 6 {Ππδη οἵ 5. 

2. 866 772 γ67)12. 11 ἢ. 54. 2. εἃ, ΚΙΟΙΙ, 
ἡ δ᾽ οὖν ἑκατοντὰς τῷ ἐλλείποντι ἀριθμῷ 
πρὸς αὐτὴν κατὰ τὸν ἀπὸ τῆς πεμπάδος 
ἀριθμὸν συζυγεῖσα ποιεῖ τὴν ἀπὸ γενέσεως 
ἐπὶ γένεσιν περίοδον, 1.6. τΤοο σου ρ] 6 ἡ] ἢ 

[Π6 παμιθου νυν ἢ Ϊ ἢ [8115 σπου οὗ ἴὲ ὈΥ͂ 55 
της 65 [Π6 ογοὶς {το πὶ ὈΪτπ ἰο Ὀἰγίῃ. ὙΠαὶῖ 
ΟΥ̓ΟΪ6, δοσογάϊηρ ἴο ῬγόοΪι5, 15. 7500 (10. 
Ρ- 38) ; ἀπά ΄οοχ ί(τοο -- 255) 753: 780ο. 
{15 τῖρῃςξ ἴο βίαίε {παΐ (5 ραββασε δὰ 
πο θθθη {αν Ρα] 5 η θα νῆθη Μὲ Μοητο 
νοΐ {Π6 ννοσ 5 αφυοίβ αὔονθ. ΟἿ αἰβοὸ 
Τδιηθίτι ἀρ. Ῥγοοὶὰβ ἴθ. Ρ. 23. 14 ΠῚ 
ΤΠ οοπβίδηϊ οι ρ] ογιηθπηΐ οὗ οἱ γενόμε- 
νοι ἐξὶη Ἐπ] (6.0. νῚ τ6 ΠΠ) ἴο ἀδποίβ 
ΠΙᾺ ΠῚ 615 Ργοα ποθ ὈΥ πλα]} ἰρ] σας οὐ 
οἵ οἰ Π6Ὶ πιιπιῦθ 5 ἰπνοῖνοα [ἢ 6 βαπὴθ ἰάθα 
ἃ5 συζυγείς ΠοΓΘ. 
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Τιεἴ 5 ΠΟΥ͂ ΡΙοςε64 ἴο τρὶς αὐξηθείς. “ΠΕ ἸΓ6ΓᾺ] ἰγα 5] το 15 “τὶς 6 
ἸΠοΥθαβεα, Δη4, δ5 ἔδΥ 85 σοποθσηβ ἴη6 αταξακ, ἴΠ6 νου Τη]ρῃϊ τοῦ 
ΕἰΠεσ ἴο ἴπγεε δα! Ἰοη8, Οὐ ἴο ἰἤγαα τη] ΡΠ] σδί!οη5, απ {Π6 δά άεπάς, 
ΟΥ ΤᾺ] ΕΡΙΙΘ 5, τα ϊρης 6. οἰ[ΠῈΥ ἴΠπΠ6 ΠΕΠΊ ΕΓ Π]Οἢ Πᾶ5 ἴο 6 ᾿πογεαβθά, 
ταὶ 15, ὕο, ΟΥἮ ΔΠΥ ΟἾΠΕΙ ΠΠΠΊΡΕΙ ΟΥ̓ ΠΟΠΊΘΕΓΒ Ψηδίβοθνοσ᾽. Βιι 85 ψὰ 
ἢανα 5εξη [Παΐ αὐξήσεις Ιῃ 5εοίίοη Β ταίδειβ ἴο ὨᾺ] ΕΡ]]Οδ οη5. δηα ποῖ 
ΔΑΘΙΏΠΟΉ5, 10 15 [η6 πιοϑί παίαγα! δηα ΟὈνϊοιβ σοῦγ86 ἴο ρῖνε αὐξηθείς {πΠ6 
ΒΔΠ]6 ΤΠΘΔΠΙΠΡ ΠΕΙΘ, ΔΠ4 δ5 ΡΙαίο 4085 ποίΐ βρβοῖ(γ Δ} ΠΊΠ]ΠΡ]1ΘΓ, {Π6 
Β ΠΡ] 6ϑὲ ἸΠίδθγε 66 ἵγο πῇ ΠΙ5 5116 Π66 15 {πᾶ {Π6 τηπ] ΠΡ ]1ῈΓ 15. {ΠῸ 58Π16 85 
[Π6 τη] ΠΡ] σα, {Παΐ 15 ἴο 58ᾶγ, ὅοΨ. Απηά ὄοχόοχόοκχ 6ο-- 12,96ο,οοο. 

ΑἹ {Π15 βίαρε 1 ὈθΟΟΠηῈ5. ΠΕΟΈΒΒΆΤΥ [0 αἸἴβοιι55 [Π6 ΔιραμηΘΠῖ5. ΨΠΙΟἢ 
Βαανα θβεη δανδηοδα ἴῃ ἴανοιτγ οἵ ἃ αἰ εγεηΐ Ἐχρ]αηδίϊοη οὗ τρὶς αὐξηθείς, 
Δα ἀρϑίηϑδί {ΠῸ ἜἼχρ᾽απδίίοη ὑγΠ]Οἢ νγὰ5 ἤτδί ῬΓΟρΡΟβΕα 1ἢ τὴν Δῆηεγιόο7 ΟΣ 
Ῥίαίο ῬΡ. 25--.8. ΠῈ αἰἸβοιιβδίοη 01} Ὀτηρ ἴο ᾿Ιρ]ς βενεσαὶ ροϊηΐβ 
ὙΠΟ. γ01}1, 1 ΠΟρΡῈ, σοηνίποα [ῃ6 ταδαᾶβθυ, 45 παν Πᾶνα σομηρ]εἴε]ν σοη- 
νἱηο θα π|6, {Παΐ τρὶς αὐξηθείς τηδαη5. “ΓΘ 6. {ΠΠ165. τη] Ὲ]ρΡ]16 4 Ὀγ 1561 
Δ Πα οδηηοΐ ΡΟΒΒΙΌΙΥ τηθδῃ δηγίηρ εἶ56 [ἢ {Π6 σοηΐεχὲ ΠΘΓΕ 10 ΟΟΟΙΓ5. 

ΒΥ ΕνεσΥ ΨΥ ΘΙ ν ΠΟΙ 1 Πᾶνα τοϑᾷ, [Π6 ψου 5. ἀγα ἰακθη ἃ5 ΠΊΘΘΠΙΠΡ' 
σαθ6α, οΟΥ εἶδε {πε πη] ΠΡ] Ιοδίϊοη οὗ βοιὴθ ἴπτεε ἰβοίουβ : ὑνεθεσ, Πούνθνου, 
α5 1 Ἰδϑατῃ τοι Μὲ Μοητζτοῦ, 5ανν [Π15 τη 0}---ἰηδί {Π6 ννογάβ ἀδποίθ [γα 6 
βδραίαίε. ριόσεββδεβ οἵ τη] Πρ]]οϑίοη. 1 τὴν Ὀδ6 Ρεγηη 64 ἰο [8 Κα 
Μτ Μοῆῖο δῃᾶ σ ον δ5 ἴγρεβ. Τὴ6 [ΟΥΠΊΕΓ οΟὈβενεϑῦ: “ΤῊΘ 
Ῥῆταβε τρὶς αὐξηθείς την Ὅς τα] θα “ταϊβεα το {Π6 {Π|Γ αἸΠηἜηβίοη, 
51Π66 1Ὁ ΤΠΔῪΥ ΠΊΡΙΥ ΘἸΓΠΟΙ “5014 ΠῸΠΊ 6.5 (ρτοάιιοῖ5. οἵ ἴἢγεε [βοίου5) ἰπ 
Ββμοταὶ, οὐ {Π6 σαθε, Ὡ]Οἢ 15 {Π6 50114 Ππτη 6 2αγ' ὀχεσζζογιεθ. ἘῸΥ [Π6 
ΤΟΥΠΊΘΙ 86, 5886ὲ δε. 5288; [οΥ {πε ἰαίζεσ, Ψε2. 587 Ὁ. Ατϑίοι]βε ρατγᾶ- 
Ῥἤτα565 τρὶς αὐξηθείς Ὀγ 1πΠ6 ψοτα5 ὅταν ὃ τοῦ διαγράμματος ἀριθμὸς τούτου 
γένηται στερεός." Ιῃ ὈΓ Οονἶβ δυί[ο]16 6 6 τϑδᾶ : “στερεός " (56. ἴῃ [Π6 
Ρᾶββαρε σιοίθα ἴτοιη Ατὶβίοι!α ἴῃ Ῥαγί 111 οὐ {Π15 ΑΡρεῃᾷά!χ) “'βεεπὶβ ἴο θὲ 
ἐααϊναϊθηΐ ἰο δηα εχρ]δηδίουυ οἵ τρὶς αὐξηθείς (οἴ. ῬΙαίο ΖΔ 62. νι 5 28 Β).᾿" 
ὙΠαι ἰ5, ἴμεν ψουἹά τερατᾶ ὅο τρὶς αὐξηθείς---οταηίεα {Ππαᾶΐ ἐπίτριτος 
πυθμὴν πεμπάδι συζυγείς γηε8ῃ5 6ο---ἃ5 Θαπναἰθηΐ ἴο 69 πηι] ρ]16 ἃ Ζχυζίό, 
δηα ποῖ Ζάγίεο, ὈΥ ᾿ἴβε!ς. 1 βὰν “ τυομία τορατα,᾽, Ὀδοδιβα ὈΓ ον ἀ065 
ταΚα τρὶς αὐξηθείς 45 τηδδηϊηρ ΠΊΘΓΕΙΥ {Π6 τη} ΠΡ] Οδίοη οὗ ζάγοε Ὠλγη 6 5, 
ὙΠΟ ἢ ἴῃ 1Π15 οα56, Π6 {Π1ηΚ5, τα αἸεσεηΐ το ΟὯ6 8 ΠΟ ΠῚ (ν1Ζ. 15, 20, 
25), θὰ Μτ Μοητο δαμπηι55, ἀηα Ὺ ον ψγου]α ποῖ ἄδην, ἰμδὲ [η6 (ῆγεα 
[αοΐουβ γα} Ὀ6 Ἰάεπίϊοαὶ. ΤῊ ἔδος 15 αὐξηθείς τη 685 5ΙΓΊΡῚΥ “Π10]1|Ρ|1664;,᾿ 
απ, 1 [6 τυ] ΠΡ ΕΓ 15 ποῖ οἰμευνῖ58 βίαια, 1 οδῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 [Π6 
τη] ΠΡ] ]οδηα. 

πῃ ϑιρροῖί οἵ {πῸ6]1 Ὄχρ]δηδίίοη {Π656 οὸ 50 οἶδ 5. αποίθ, ἴῃ {Π6 
ἄτϑὶ ρίδος, {πὸ γε] Κπονγη Ρᾶβϑᾶρα ἴῃ 10]. Ατϊβίοι]ς τεΐδιβ ἴο Ῥ]αΐο᾿β 

1 ὙΠῈ ρἤταβα οαηποὶ Πουγενθῦ ὈΘΔΥ 
Ἡ υ] 5.5. ἱπίογργείαιίοα. ὁ τηα]10|164 ΌῪ 
[ῆτθθ, ἴῸΓ ἃ παι εῦ ὙνΒΙΟΙ 15 τη] Πρ]16α 
ὈΥ 3 ἄοεϑ5 ποΐ τϑοεῖνε ἴΠγθα ἱπούθαβθβ, θαΐ 
ΟἾΪΥ ΟΠ6, Οἵ, ἴξ νγ8 ΒΡ Ροββ {παΐ {ΠῸ ἰη- 
οὔϑᾶβθ πιθᾶῃβ δα! οη, ἴννο. ὙΠ ύοΧ 3 
(οπθ ἴποσθαβα οἵ 6ο):-:- ιτιϑοξεύο- ύο τ ύο 
(ὕνο ἱπούξαβεβ οἵ ὅο). ὍΤΠ6. Οτσεεῖς ΤῸῪ 

τ] Ρ]16 4 Ὀγ 3.᾿ ἢ ννα σποοβα {πε νεὺρ 
αὐξάνω, ουἹά ες τριάδι αὐξηθείς : οἵ, 
τριάδι αὐξηθῇ Νίοοτη. 7,227. “47. Ρ. 127 
Αϑβί δπα ἑξάδι αὐξηθείς 7 λεοῖ. 4417. Ὀ. 30. 

3. Ὁ, 97,2}. ΝΡ: 284- 
ΒΟΟΣ Ὁ: 280. 
ἘΣ ΟΣ: ΧΙ 5. 
δ 1.ο, Ρ. 28ο- 
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Νυτηθεῖ (2). Ἐ 12. τϑτό" 484). ὍΤῊΙ5 ραβϑαρε οἵ ἴῃ Ζοάί ες 15. 50 ἴτ᾿- 
Ῥοτίδῃηξ ἴοσ [ῃ6 σοτγεοῖ ππαεδγβίδηαίηρ οὗ {πΠ6 ψΠο]ε οἵ Ῥ]αίοβ ΝΌΤΗ ΕΓ 
1Π8 1 πᾶνε ἰοππα 1 ΠΕσαβϑαν ἴο ἀἄδνοία ἃ βεραζαίε ἡἰνιβϑίοη οἵ {Π15 
ΑΡΡεπάϊχ ἴο 115 Ἔχραπαίίοη. [Ι͂ἢ Ῥατῖΐ 11 1 Πᾶνε, ἃ5 1 Ὀε]ϊανα, 5Βη ἢ 
{Πα {πῸ ννογάβ φιοίθ ὈγῪ ΜῈ Μοῆτο ὅὁ ποῖ ρδίδρῆζαβα τρὶς αὐξηθείς αἱ 
411. δὰ 1611 τι ννηδὶ Ασιϑίοι!α θε]θνεα το Ὀ6 {πΠ6 παπΊθεῚ οὗ {[Π6 βεοίοῃ 
ΠΟ. 1 Πᾶνα Τα] εα Β. 1 {01} {πεγείοστε α8ὶς {Π6 τεδάξσ ἴο ἀβίεσ. Ὠ15 
Ἰπαρπηθπΐ οἡ π6 Ατὐιβιοίε!δῃ ραββαρα {11 Π6 Πδ5 τεαα Ῥατί 11]. 

Ιη {Π6 βεςοῃα ρῖαςε, ἔπε ἃρονε- Πα πηθα νυυιίεῖβ τοίου τὸ δ εῤμόἠιε ντῖ 
5288 ΔΠΑῚΧ 587}. [οἷΐα {Π686 ἔννο ραββϑᾶρεβ ἴῃ {1}. ὙὍἼης ἢ͵βί 15 δ5 
[Ο]]Ονν5 : μετὰ ἐπίπεδον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἐν περιφορᾷ ὃν ἤδη στερεὸν λαβόντες, 
πρὶν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ λαβεῖν ὀρθῶς δὲ ἔχει ἑξῆς μετὰ δευτέραν αὔξην τρίτην 
λαμβάνειν. ἔστι δέ που τοῦτο περὶ τὴν τῶν κύβων αὐξην καὶ τὸ βάθους 
μετέχον (5.28 Β). ὙΠα 5εσοπα τιη5 ἴπιι5 : κατὰ δὲ δύναμιν καὶ τρίτην αὔξην 
ἦλον δὴ ἀπόστασιν ὅσην ἀφεστηκὼς γίγνεται (587 Ὁ). 

Ι να ἔν σομΠπἸε θα οὐ ἔπ656 ραᾶβϑᾶρθϑθ ὑγῃεγα {παν οσσαγ, Ὀαὲ 1ἴ 
τᾶν Ὀ6 σοηνθηϊθηΐ ΟΠο6 ΠΟΤΕ ἴο τϑοδριπ]αῖθ ΠΥ Ἐχρ ηδίοη οὗ τρίτη 
αὔξη ἴῃ. ΕΔ Πἢ οἵ {πε5ε ρίαθεβ. Ὅπε ἢτϑί ραβϑαρα ἰ5 ΠΕΥα Ρ]αίο 5αγ5 Παΐ 
της βίπαγ οἵ 501145 Ὀγ {πα πΊβο γε 5 5014 Ῥγεοθάδ {πε βίαν οἵ 501145 ἐν 
περιφορᾷ, 1.6. ΔΘΙΓΟΠΟΙῺΥ͂ : δἰζεΓ [Π6 5θοοπμα “ἸΠογθαβ6,᾿ βᾶγγ5 ΡΪαΐο, να 
οὐρῃξ ἴο ἴακΚα ἴΠ6 {πἰγὰ, ὙΥΠαὶ ἄοα65 [Π15 ηθαη  Α Ροϊηΐ (ΞΞ- πη1{γ} 5 
ΠΟ “ἰποίεαβα᾽: 8 [1π6 (54 Υ 3) Πᾶ5 ΟΠ : ἃ τεοΐδηρ]8 (584 3 Χ 4) Π85 ἴψὸ 
(δευτέρα αὔξη) : ἃ 50114 ἤρτιγα (58. 3 Χ4 Χ 5) Πᾶ5 ἴἢτθθ. Α 5014 ἤριιγα 15 
τΠογθίοσα σὶρ ΠΥ βα1α ἰο θ6 ΟΥ Πᾶνα τρίτη αὔξη, Ὀδοαι586. γΟᾺΓ ΤΕΟΚΟΠΙ Πρ; 
Ὀερίηβ5. ἔτοτῃ {πΠ6 ροϊπηΐ, ψῃϊοῃ Πα5 ΠΟ ᾿ποῦθαθ6. 16 ββοοπα ραβϑαρα 
(6415 στ ἃ οα56, ποῖ οἵ 501145 1 ρεηεξσγαὶ, θαϊ οὗ σαθ85. ΤΠ ΠΌΠΊΡΕΓ 
1η 4ΙΘΒΓΙΟῊ 15 9. ΜΙΝ 1 15. (ϑᾶγ5 Ρ]αίο) [Π68 ἀἸβίαποβ Βθρασδιηρ ἴΠ6 ἔγταηΐ 
τοι ἀληθὴς ἡδονή, τη δαϑατοά ἀριθμῷ οΥ κατὰ τὸν τοῦ μήκους ἀριθμόν, 1:Ε-: 

“ἐς ΠΕΙΠΊΘΙΟ 5611 βθοιπ πη ἸΟΠΡΊ Π] Θ ΠῚ, ΠΕΠΉΘΓ5. ΘΠΪΠῚ ΟΥΠΪ5. ααίθ 15 
τη Δ ΙΡιι5 σοηϑίαϊ, θα ᾿πϑίαυ Πα Πα τι5᾽ (ΘΠ ΘΙ οΥ ΠῚ Ρ. ᾿ΙΧχχχν) : 
“Δ Πα μον ἔατ τεπηονϑα [Πς ἰγγαηΐ 15 σε) 10 ἐΔ6 σφέαγ απα {ἦε ἐλίγά 
2γε7εα 56, 15 τηδ 151, Βαΐ της {Π|γ ᾿ποῦθαβα οὗ νῆας ἢ Νοῖ οὗ 9 (([Ποὰρ} 
ε]οηρίηρ ἴο 9), ΙΟΥ 9. 15 1[[561{ αἰγτεααν ομβ ἱπούθαβθ, νἱΖ. οὗ πη] ---θαΐ 
τΠ6 {Πϊγὰ ᾿ηογθαβα οὗ ΠΏ ἴῃ [Παἰ ΒΡ οῖαὶ οᾶ568 Ἰν ΠΟΤ 9 15 115 ἢγϑί ΠΟ 6858. 
“ΤΠ6 βτϑῖ ᾿πογθαᾶβα (νῖΖ. οἵ [ῃ68. ὉΠ ΟΥ ῬΟΪη1) ννὰ5 ὃ τοῦ μήκους ἀριθμός, 
1.6, ἴῃ [15 οαβ8 (1 χ 9-Ξ)}9: ὈΥ {Π6 βεοοῃα-Δη6-ἰΠ|γὰ ἸπούθαθῈ5. Οἡ {Π6 
5816 508] γγ6 ΟὈ [δἰ πο χ 9 (ΞΘοΟΠ6 ̓ΠοΓΘᾶ88 ΟΥ δύναμις) χ 9 ({Π|γὰ ᾿ποτοα50) 
Ξ- 729 (1. δᾶ 1ος.). Βοίῃ ἴῃ 5288 δηᾶ 587 Ὁ ἰἴΐ 15 “2111} ΟΥ̓ΤΠ6 20 γι 
ὙΠΟ ΘΌ ΠΕ ΓΒ ἃ {ΠΧ ᾿οΥθαβα : ἴῃ Ρ]αἴο᾽β Πα ὈΘΓ 1 15 ποῖ πηϊΐγ, Ὀὰΐ ὅο, 
Δα τῃαΐ ΤηΔ]κ65 411 (6 ἀϊῆδθσεηοθ (Ἱ. Ρὲ 11]. 

ΤΕ τι5 ΘΟ 5: οΓ [ῸΥ ἃ πιοπηθηΐ νῃδζ 15 τῆς τη θδηϊηρ οἵ ἴῃς ατεεκ νοσγὰ 
αὔξη οἵ αὔξησις. Αὐϑίοιε᾽ αἸδε Πρ 5}65 γένεσις ἸΓΟΙῚ αὔξησις 1ῃ ἴῃ 658 
γνοτβ ἢ φανερὸν δὴ---ὅτι οὐκ ἔστιν ἡ αὐξησις μεταβολὴ ἐκ δυνάμει 
μεγέθους, ἐντελεχείᾳ δὲ μηδὲν ἔ ἔχοντος μέγεθος.. «ἔτι δὲ ἥ γε τοιαύτη μετα- 
βολὴ οὐκ αὐξήσεως ἴδιος ἀλλὰ γενέσεως" ἣ γὰρ αὔξησίς ἐστι τοῦ ἐνυ- 
πάρχοντος μεγέθους ἐπίδοσις, ἡ δὲ φθίσις μείωσις. ( ΟΠΊΡΑΓΘ ΜῊ ἢ 
1115 ΔΠΟΙΠΕΥ ραβϑαρα οἵ ἴπ6 β8π16 ἰγθαιιϑθἦ: ἐν μὲν γὰρ τῷ γίγνεσθαί τι 

1 ,2ὲὲ Ο͵. οὐ (077. Α 5. 320Ὁ 25 ἢ. 3. 27. 3215 4λ ἢ. 



280 ΦΕΣΕΧΦΙΘΕΘ 10 ΦΌΟΟΚ ΥΩ. 

ἁπλῶς ἢ φθείρεσθαι οὐχ ὑπομένει, ἐν δὲ τῷ ἀλλοιοῦσθαι ἢ ἢ αὐξάνεσθαι ἢ 

φθίνειν ὑπομένει τὸ αὐτὸ τὸ αὐξανόμενον ἢ ἀλλοιούμενον ἀλλ᾽ ἔνθα 
μὲν τὸ πάθος, ἔνθα δὲ τὸ μέγεθος τὸ αὐτὸ οὐ μένει. Τηῃ ΟΙΠΕΙ ψοχάήϑ, 
ἴ8ε ΡΙΟΟΘ55 ὙΠΪΟΠ 64115 ἃ {Πἰηρ ᾿πίο Ῥεΐηρ ουξ οὗ ποίῃίηρ 5 ἁπλῆ 
γένεσις, ποΐ αὔξησις: 1η αἴξησις ἔπε ΟΥΡΊ ΠΑ] 51ΖῈ ἴ5. ποί [οϑί, θα ᾿ἱπογθαβθά. 
ΝΟΥ ΔΡΡΙΥῪ [Π15 ἴο {Π6 ὨῸΠΊΡΕΙ ὅο. Τηογεαβεαῖ οπσθ, ἡ Ππαΐ ἄοαϑ ἰ{ θ6- 
σοιηθΡ ΟΘγδΊη}Ὺ ποΐ όο, ΜΏ]Οἢ ἴ ΑἸΤΕΔαγ ἰδ: ΕἸ56 Πα οὗ [Π6 ννογὰάβ 
τοῦ ἐνυπάρχοντος ἐπίδοσις, 854 ὑπομένει τὸ αὐτὸ τὸ αὐξανόμενον,... 
ἔνθα δὲ τὸ μέγεθος τὸ αὐτὸ οὐ μένειῦΡ Τὴοε5 [Π6 ῥτοσεβ85 οὗ Ἐρπέσυς 
ΜΠΘΠ ΔΡΡΙΙΕα ἴο ἃ ΠυΠΏΕΓ, Ὀερίη ὈΥ Ρυζηρ 1 το ΠΙρῃΐ, πα δἰϊει- 
γγΑΓ5. ἴπτ6 ἰ ῬδΔος ἀραὶ! ὅο οπαδ “᾿πογθαϑθᾶ᾽ (1.6. ἴῃ {Π15 ΡδγΓΟυ]ΑΓ 
ΡῬάᾶβϑαρβ, 85 ψὰ ἢᾶνθ 566, Π}0}0}166 Ὀγ 1{561{} 15. ὅο χ όο; ὑνίαθ “ἴη- 
ΟΥΘαβαα᾽ 1ἴ 15 ὅο χ θο χ θο; [ἢγιοα “᾿πούθαϑθα᾽ 1 15 όοχ θο χόοχ όδο. 
ΑΡΡΙΥ 1{Π6 γενείβε ρίοςεββ ἴο 6οἷ, δηα {ΠῸ6Ὸ Π]ορΊοαὶ πδίαγε οὐ {π6 ἰτὰ- 
ἀϊ!οηΔ] πὲ ογργείδίοη Ὑ}1}} δ οποα ἀρρϑαᾶῦ. [1{ ὅοβ 15 ὅο Ζάγεσ {ϊη165 
“ἸΠΟΓΘδ566,᾽ [Π6ῃ ὅοὔ 15 ὅο Ζ7ζυΐεδ “ Ἰπογβαβεα,᾽ ὅο 15 ὅο ολῖίξέ ἱπογθαϑθ, απὰ 
ΠΟΙΠΙΠρ--ΟΥὁ ΤΘΙΠ ΠΟΥ, πΠ1γ, γΠ]Οἢ 15 {π6 Ροϊηε᾿ »- 18 όο. ηη Ατιβίοι!α 
ΒΆγ 5; 1ῃ τῇς Ρᾶββαρβε Τοίειγθα ἰο Ὀγ Μι Μόητο, ὁ ὅταν ὁ τοῦ διαγράμματος 
ἀριθμὸς τούτου γένηται στερεός ἢ πχοᾶη5" [Πδὲ 6, νν ΟΠ Πδ5 δἰγτεδαν ομθ 
ΙΠογθᾶβ56, ὈῪ βαίηρ ζζυο ΤῆΟγα ὈΘΟΟΠΊ65 2τύ. ΤΗΣ ΠΌΠΕΙ 216 νγε ΠΊΔΥ 
1Π6ῃ 04}} ΘΙ ΕΠ ΘΓ Δη ἀριθμὸς τρὶς ηὐξημένος (οἴ. 2211. 900 Ὁ), 1.6. ἃ. ΠΌΤΟΥ 
ὙΠΟ 5. [ΠΟΘ ἸποΙεαββα (56. [ΤῸΠῚ ὉΠΙΓγ, ὈΥ Τηθδῃ5 οὗ 6), ΟΥ ΜῈ ΠΔΥ 
(8}} 1 ὁ ἕξ ἀριθμὸς δὶς ηὐξημένος, Ὀδοδιι5ε ἕξ δὶς αὐξηθ είς ρτοάιιοα5 [{. 

ΕῸΓ ΤΥ ΟΥ̓ Ραῖΐ, 1 Δ πΠ840]6 ἴο 566 ΔἢΥ γα οἱ εϑοᾶρα ΠοΠ Π6 56 
ἈΤΡΙΠΊΘΉ 5, θυ Μὲ Μοητο ΟΟΠΊΡ] ΔΙ ἢ οἵ “1ῃε ψαηΐ οὔ Δηγ νυν! θπος᾽ {Παΐ 
αὔξη 1η {Π6 ΡὨγαδΘ τρίτη αὔξη ΟΥΙΡΊΏΔΙΥ τείεσγθα τὸ [ἢ6 ᾿ποτεαβθα οὗ {Π6 
ὉΗΪ ΟΥΓ Ροϊης. ΤῸ [Π15 ΟΥΠΟΙ5 1 1 σου ]α τηᾶ Κα {Π6 [Ὁ] ΟΡ ΤΕΡΙγ. 

ΠΕ ἘΧρΥ͂εβϑίοη τρίτη αὔξη 15 ΕΧΙΓΘΙΏΘΙΥ ΤΆΤ, ΟΟΟΌΙΓΙ ΩΡ ΟΠΙΥ 16 Ἰῃ 
ῬΙ]Ιαῖο, πα ποῖ δἱ 48}1, 1 Ὀείιανα, ᾿ηΏ Ασιβίοι!θ. 1 ἤᾶνα ποΐ ἐοπηα 1ἴ ἴῃ 
Ἰαῖευ γθεὶς το 5. οἡ. πη ΠΘτηδίϊοβ. Βαΐ Ρ]δίο τι88ὲ5 4150 δευτέρα αὔξη 
οἵ ΡΙδηθ ε ϑισίδοΘ5, Δα 1 να σοπΊραΓα 5.288 ὀρθῶς δὲ ἔχει ἑξῆς μετὰ δευτέραν 
αὐξην τρίτην λαμβάνειν ἢ 5266 δεύτερον δὲ τὸ ἐχόμενον τούτου σκεψώ- 
μεθα ἄρά τι τ ΟἽ ΚΕ ἡμῖν, 1ἴ 15 ΟἸδαΓ [Πᾶΐ 6 4150 τεραγάεα ὨΒΠΏΒΟΙΒ. ΟΥ̓ 
11Π65 45 [πΠῈ πρώτη αὐξη. Νοῦν {Πεῖὰ σδῃ Ὀ6 ΠΟ 4ιδβίοη (Πδΐ ἐΠ6 ννοτα αὐξη 
1ῃ Εδοὴ οὗ {Ππ6568 ρΏγαβεϑ θθδΓ5 ΒΟΙῚ6 Πηθδηϊηρ, Δη6 [Π6 ΟὈνϊοιι5 ΔΠ 4 Παίμγαὶ 
Π]ΘΔΠΙΠΡ 15. “Ἰπογθαβο.᾿ Βαΐ “Ἰπογθαβα᾿ πλιϑὲ Ὀ6 ἸΠοΥθα56. Οὔ βοπηθί!ηρ, 
84 νγῈ 86 50 ΤΕ] γ θοσηα ἴο αϑὶς “δ Ἴηδϊ 15. [πὲ βοῃηθίῃιηρ ΠΟ ἢ 15. 1ἢ- 
οΥΕαβΘα ἢγϑὲ ἴο ἃ 11Π6, βΒεοοπα ἴο ἃ Ραμα, δηα {πιτά]ν ἴο ἃ 5014 Ὁ} ΤΠς6 
γιο71 2ο5514771145. αἰτπ6 50] ποΐ θῈ δαορίεα {Π] ννὲ πᾶνε {τἸεα δηα [Δ1]64. 
ΤΠ ΟὨ]Υ ῬΟΒ510]6 Δηἃ δ {Π6 ϑ8τὴ8 {ἰπ|6 Ρεγίβοι]ν 5815 8 οἴ ΥΎ ΘΏΒΥΥΘΙ 15 
“ἸΠ6 ὉΠ] ΟΥ̓ ΡΟΙΗΐ,᾽ [ῸΓ ΠῚ ΕΓ ΟἹ ἴῃΠ8 οὔθ Πᾶπα 15 ἃ σύστημα μονάδων 
(τι 525. Α ..), δηα ἴῃς Ῥγιπαρόσθαηβ, ἴο Ποτὰ ἴΠ6. ΘΧρΡΓΈβϑῖοη. τρίτη 
αὔξη 15 50 ΓΕ]Ὺ ἅππε, Κα} ἀρ {Π6 Ππὸ οἷ οἵ ροϊηίβ, {πὸ ραπε ουὖξ οὗ 
11Π65, 8Δη4 [Π6 50114 οὖἱὐ οἵ ραπεϑ᾽ (58ε6 Αρρ. 11 τὸ Βοοῖϊζ νι, ΘΓ 
ἴθ ονίάοποα 5 οἰϊεα, αηα οἵ. αἷδο Ῥατΐ 11 ὃ 4. Ὑπ6 οπρίη ΜΉΪΟΗ 1 

1 ΤῊ Οτξεκβ αἸα ποῖ γαραγτὰ “πουρῃς᾽ 2. Τὸ Ψ1] ΡῈ 5πθνγῃ ἴῃ Ρὲ 1] {Παὲ ὁ τοῦ 
8ἃ5 ἃ ΠΌΠΊΌΘΙ δηα Πδά ΠΟ 5ΞΥΠῚΡΟΙ] ἴου ἰ : διαγράμματος ἀριθμὸς τούτου 15 6. 
566. (δηΐου [ὔγ 6272 672 2:47. (Οόϑελ. (ἷ67, 5.07. Ζ,δὺν 1.0. ΡΒ. ΤΕ 212: 
“Πα ξ λό», Ρ. 144. 
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ϑιρρεβὲ ἔοσ {πῸὸ ρῆταβε ἰ5 {πεγθίοτα ἴῃ ΠΑΥΠΊΟΩΥ ὈΟΓ ἢ ατραῖ ΠἸη- 

σαϊϑιῖς ἀϑᾶρα ἀπα ψ]Π [Π6 ΓΠΘΟΥ 65 οὗ {Π6 Β0Π00] ἴο "νΠ]ΟΠ. ἀθονε 4}} οἵ Πο 5 

ῬΙαΐο οοηΐθβϑθβ ἢἰβ οὈ]σαίίοπβ 'ῃ [Π6 ἀουπαῖη οὗ τη  Παυηδίϊο5 (566 Οἡ ΥἹΙ 

530}, Ε ἃπ4 οἴ, αἰδο Αρρ. Π| ἴο Βοοκ ν1"), ἀπ πο τῖνδὶ] ἱπιεσρτείδίϊοη 
15 Οἤεσθα εἰῖμοῦ ὈγῪ ΜῈ Μόοηῖο, οἵ, 80 ἴδ 885 1 8ηὴ ἃνᾶγθ, ὈῪ ΔΩΥ Οἵ ΕΓ 
ΟΥΙς. 

ΕἸΠΔΠ]Υ, τὰν ἰητεγργείδείοη οἵ τρὶς αὐξηθείς Νὰ 5 ὈΕΕη Δα πη {64 ἰο ΒΕ “1Ο6]- 
Δ], Ῥαὶ [Ὁ 15 ποῖ 88 γ5 Μύ Μοητο ((ζ «οῦ.]1.ο. Ρ. 154) “ἴῃ δοοογάδηοα ΜΠ 
[Π6 τέσϑς Ζοφιεθ)αΐ, νυ ῖοπ 1ῃ {Π|5 Πα ΠΊΔΠΥ 51Π1118 1 Οα565 [Ο]]Ον5. {Π6 1η- 
οἸαβῖνε τε ῃοά οἵ τεοκοηϊηρ." [ἢ βιρροτῖί οἵ [ῃϊ5 δ] εραῦοη ΜῈ Μοῆτο 
4ποίεβ ἃ ραβϑᾶρε ἔτοπὶ Ελιο ἃ τχ ὃ ἐὰν ἀπὸ μονάδος ὁποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἑξῆς 
ἀνάλογον ὦσιν, ὃ μὲν τρίτος ἀπὸ τῆς μονάδος τετράγωνος ἔσται κτλ., ἀπά 
ΤΕΙδΓβ ἴο ἃ 511Π||8 Ὁ ρᾶββασα ἴῇ Αὐτοὶ πηθ 465, αποϊθα Ὀγ ΝΕββαὶ μηδηη, “ ζ. 
ε΄. Ογίφελογι Ρ. 124 3. τ6. “ΟἹ [Π6 ἰδίου οἵ {Π656 σοπίϊηπεα ΜῈ ΜΟΗΓΟ 
«Ν᾿ 596] ΠΊΔΠΏΠ ΓΟΙΊΔΙΚ5 ; “ Εἰ ἰδὲ Ὀ6Ὶ 41656Π1| ϑαΐζα πὰ Ζὰ ὈΘάθηΚεη, 4455 
ἄἰς Οπξοπδη θεῖ Αηραθθη νοὰ ΑΡβίδπαθη θεῖάς γεῆζθη πη! ζᾶ] η ἢ 
(1 ρεύγα “. (Ἰγίερλε,ι Ῥ. τ25, ορ. Ρ. 161). [1 Πᾶνα πὸ ἴδυϊε ἴο ἤπα ν ἢ 
ΝΕ ββεΙ μη, ΏΟ5Ε Το Κα. ΔΥῸ ΡογίεοιΥ ἔτιθ ἀηα το]ανδηΐ ἴῃ Ὀο᾿ἢ {Π6 
ῬΙαοθβ οἰϊεά Ὁγ Μὲ Μοῦτο, δηᾶ ἴῃ [Π6 {|]1αϑὲ ΠΑΥΠΊΟΠΥ, 50 ἴᾺΥ 85. {ΠΕΥ̓ 
50, ΜΙ τὴν Ἐχραπμδίίοι οἵ τρὶς αὐξηθείς. ΜΥ ΟἿΪγ ΟὈ]εΘοΙΙοη 15 ἴο [ῃ68 
Ἰηΐοσθηοθ ἢ ΜῈ Μοητο Οἱ Πὶ5Β οὐ δοσοιηΐ ἀγανν5 ΤῸΠῚ [Π15. Δ η4 
5ΙΠΉΠΔΓ ραβϑθαρεθ ἴῃ Οτεεῖ, ὙΠαῖ ᾿πίογθηοθ Μ}1} οἰδὶη) ΟἿ αἰίεπίιοη 
ΡΓΘΒΈΠΕΪν : Ὀαῖ ἢτδὲ 1ξ 15 ΠΕΟΘΘΘΔΥΥ ἴο Ἔχρίδιη ναὶ Ἐλιο] 1 τηβδηϑ᾽. 

ΤΠΕ πηβδηϊηρ, 15 85 [Ὁ] ο5. [ΐ, ΟΥ ΘΧϑιΏρ] 6, ννῈ ἴα κα {Π6 56 1165 

τ ὁ, Τύθο; Ζτύσσθο Εἰ6.; 

ἴῃ ΨΏΙΟΝ τα ; ὅο :: ὅο : 26οο :: 26οο : Ζιόοοο εἰς.3, {πε {π6 Ζ γε γι1ε7)0 67 
-ἴὸ ψΜ}}}} ΒΡῈ δατηϊεα {Παΐ ἀριθμός 15 πα ογϑίοοα τ] τρίτος-- ἼγῸ72 τ Μ1}} 
6 « β6|ιιαγσθ (Πα 1 15 οἵ σοιιτβα 69") Πα Ἔχργαϑϑιοη “ ΠΙΓ ΠῸΠΊ ΘΓ 
{γοῖὴ αὖ 15 ἀουΌ01655, 85 ΜῈ ΜοητοΟ {Π|η|(5, Βοπηθνν ας ΠΠ]ΟρΡΊΟα], [ῸΓ ΟΠ 8 
σδπποῖ Ὀ6 {Πα ἢγϑβί ΠῚ ΘΙ ἔΓοΠῚ 1561: δηα 11 15 ρευίθοιγ {τα {Παᾶΐ “[Π15 
15. ΟἾΪΥ ΟἿΘ Οἵ ΠΊΔΗΥ ΕΧΔΙΏΡΙ65 οἵ {Π6 μϑδρμς οφιρόλια1᾽ οἵ ἴ[ῃΠ6 ατξοκ 
Ἰδηρταρθ. 

Βαϊ ν ῃδὲ 1ηΐθσεποα ἄοε5 ΜῈ Μοῆτο ἄταν [τοτὴ {ΠῸ τισᾶσθ ᾿η απ ϑ[0ὴ ἢ 
Βεοδιδ6 {Π6 {Πιτα ιηε7ηὦ6), [ΟΠ ΟἿ 15 ἃ 564{|ᾶγ6, ἢ6 566 5 ἴο ᾿ηΐδγ ἰῃαΐῖ 
[Π6 {Πἰτὰ ἐμεγϑαδο 15. αἰδὺὸ ἃ 56:76. 715 15 {Π6 ΟἿ]Υ νὰν ἴῃ ΜΜΠΊΟῆ 
Ι σαη 1ηΐουρτεῖ (η6 νψογαβ: “3 ρῆραγν 7261 51:εγ6, 7 ἐλέη, ἐλαΐ 1.6 “ ἐλίγα 
ἡημεγόασο᾽ τυοιἑα παίεγαζέν φηέαγι ἐς {λ1γα1 {ογηι 1ηι 126 7γιο)εαςῖ7ι 567165 
γαΐλεγ ἔλαγι 116 2οεγ1}. (ΤῈ 1{41165 ἀγα τη1η6.})ὺ ὙΜῈ]], {Π|| ᾿που θα βὶην 
ΒΕΙΙ65 151, ύο, 6ο", ἀηα [Π6 {Π|Γ θυ 1 [Π6 561|65 15 6ο", 50 {Παΐ δο- 
οοΥάΙηρ ἴο Μὲ Μοητγο᾿β νιον 6οὔ 15 ἃ τρίτη αὔξη. “ΠΙ5 πῸ ΟἠΘ 6 ]1Ὲνα8. 
ΤῸ 15. ποῦ ἴῃ δοοογάδηοθ ψ ἢ {Π6 φεδλές ζοφηθ2:411, ποῖ ἴο 5ρβαῖκ οἵ ἰορὶο. 

Μγ τϑνίθνγουβ ᾿ηΐθγθηςα [τοι [Π6 Δ]ΟΠ ἴο νν] ἢ Π6 ς4}15 αἰτβ ΠΈΙΟΙ 15 
{Πργοίογθ ὑπυνδιγαηϊθα δηα [α]]οίοιι5. ΤΠΘ ἔδοΐ 15, οἵ οοῦγβθ, [δι {Π6 

1 ΤῊΘ ραββαρα οἵ Ατοῃίμηβᾶθθ 15, 85 ϑθυΐθβ δἋ5 θθρίπηΐηρ νυ ἀηϊγ, ἀπ ποΐ 
ΜῈ Μοηγο σὙρϑιδυῖς5, ϑ᾽ 1] ὰΥ ἴο [Πα το υνὶῇ {πὸ σθοοπα πιπι 6Υ, 15 οἰθασ ἔγομῃ {Π6 
Ἐπ Ο]14 ; ἀηὰ νΠαΐ 1 σὰν οἵ ἴΠ6 οὴ8 ἀρ ρ]]ῖο5 νγογάβ νυ νυνί πΘ θορίηβ. ἢϊ5 ἀθηιοη- 
Θα Ά}}ν ἴο {Π6 οΟἰΠΟΥ. βίγαίίοη : ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ μονὰς πρὸς 

23 Τῇδαὶ Ελιο]]α τεραγὰβς [Π6 ἰμογοαβδίηρ τὸν Α, οὕτως ὁ α πρὸς τὸν Β κτλ. 
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{ΠΙΓα ᾿ποτθα56 ᾽ πηδαηΐ ἰο [πΠ6 Οτδεῖκ8, ἃ5 1 ΤΠ ΘΔ 5 ἴο τ15, {Π6 γομγίζ ἴθυτὰ ἴῃ 
16 ᾿ποΥθαβιηρ᾽ 561165, 8Δη4 σοί ἴῃΠ6 {Π|γ. ΤΠι5 ἴῃ [Π6 ᾿Πουθα βίη 56 1165 
1, 6ο, 26οο, Ζιόοοο, [Π6 ἐουτίῃ [ἘγΠ, ν]Ζ. ΖΙ οοο Οἵ ὅο χ ὅο χ όο, ἰ5 [6 
“ὨΙτἅ ᾿ποτϑαβε,᾽ Δη 6 1ἢ {Π6 ΠΟΥ βΙηρ᾽ 56 Γ165 Μ᾽ ΠΟ 15 ᾿πνοϊνϑα ἴῃ [Π6 νογα 5 
ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς τρὶς αὐξηθείς, [ῃαι 15 ἴο 5αγ, 

όο, 3ύοο, 2ΖΙόοοο, 12,906ο,οοΟο, 

[πΠ6 “{Π|τ ἱπούβαβα᾿ 15 αἰδὸ {π6Ὸ6 Τουσι] ἴθυτὴ νῖζΖ. 12,ρ0όο,οοο ΟΥ ὅο χόο 
χόοχόο [.6. ύο τρὶς αὐξηθείς. 50 [ὯΤ 8ΔΠ| 1 ἴτοπὶ 1ηἰευρτείίηρ τρὶς αὐξηθείς 
ΑΙ ΠΥ θ Εν το τρίτη αὐξη, ἃ5 Ὠδὰ5 Ὀδεη ἀβϑοτίθα ὉγῪ ΜῈ Μοῆτο (].ς. 

Ρ. 154)". : 
Οἷα οοποϊ ϑίοη ἐπογοίογε 15 [Ππαὶ ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς 

τρὶς αὐξηθείς τηεδὴ5 

όο χόοχόοκχ όο- 12,96ο,οοο. 

ΤῊΙ5. ΠΌΠΏΌΕΙ, δοσογαϊηρ ἴο Ρ]αΐο, “ΙΓ ΠΙ5η65 ἔνο ΠαΥΠΊΟηΪ65 ̓  (δύο 
ἁρμονίας παρέχεται). Υμαὶ 4ο65 Ῥ]αίο τηδαῃ ὈΥ “ ΠιΓΠΙΒΠ65 ̓Ρ [065 Πα 
τχθδῃ “[ὉΓΉΪ5Π65 οὗ {5610 ΟΥΘ “ΓἈΓΠΙΒΗ65 ΑἴαΥ 1 Πὰς ὈΘΘη βαθη [64 τὸ 
ΨΔΤΙΟΙΙ5. ΔΙῚ ΓΙ ΘΟ ἃ] ΟΡ ογαί! οι 5 ἢ παρέχεσθαι ΘἸ5Θ  ΠΕΤΕ ὈΘΑΓ5 {Π6 πηθδη- 
ἴπρ᾽ “46 510 ρΎδεθιθ᾽ (1 421 Ὁ 721.), ἃ Πα] νγα ἀγα ποῖ π|5|1Π 64 1 ΒΌΡΡΙγ ΩΡ 
ΔῊΥ ΠΟ ΔΙ ΠΤ 6 168] ΡΓΟΟ 65565 Οἵ Οὗ ΟἿ ΟΥ̓ ἱΠηΑρΊ Δ ]Οη5, ᾿ἢ [Π6 ΔΌΒΕ ΠΟΘ 
οὗ Δηγ Βίηΐ οοπίαϊ θα ἴῃ 1η6 ατθακῦ. Νὸ ϑποῇ Πιηΐ 15 βίνεη : 50 (παῖ 
παρέχεται σΔΠ ΟὨΪΥ ΤηΘΔΠ “ ΠΙΓΠΙΒΠ 65 οἵἁ 11561{΄ Νον ἴῃ ψγνηδί βεῆβ8 οδῇ 
ἃ. ΠΌΠΟΙ [)6 5814 ἴο {τη ]5 ἢ οὗ 1561 ἃ βαιιασα δ ηα δὴ οὔ]οπρΡ ΤῈ 
Πδίμγα] Δηα ΟὈνΙΟΙΙ5 ΔΉΒΥΕΥ 15 “ΏΘη 1 σα Ὀδ τεϑοϊνεα οι [πΐο 
ἃ 54παγ6 δη4 Ἰηἴο δῇ ΟὈ]Οηρ ἃ 

1 ΤΠ γθάβοη ΨΥ τρὶς αὐξηθείς μας ῬεΘΠ 
Ταϊβυπἀθυβίοοα 50 ἰοπρ' 15 ἀπε ἴῃ ρατί ἴὸ 
ΟἿ ΠΑΌΪ Οἵ Θχρτγοββίηρ Ῥ]αίο᾽β πηδίῃε- 
τηδίϊοβ ἴῃ {Π|| ἰθοΠη10 4] Ἰαηρσταρα οἵ ἃ Ἰδαίου 
σοπογαίίοη. ΜΥ ΜΟΏΉΓΪΟ [ῸΥ ἜΧΔΠΊΡ]6 681]5 
1 ἃ Ραιδάοχ ἴο Ππο]α “"ἰῃαΐ τρὶς αὐξηθείς 
ΤΉΘΔ}5 “Ταϊβθα ἴο {Π6 Γουγ ἢ Ροννοῖ,᾿ νΠ118 
τρίτη αὔξη ἀδηοίεβ {π6 {Π|τὰ ρόνγεσ" (Οὐ. 
εν. 1.ο. Ῥ- 242). Τῆς “Ραζαάοχ᾽ Ῥβοοϊηθββ 
ἃ ἴγαϊδιὴ 1 ννγα βὰν “ τρὶς αὐξηθείς γτηθΔ 5 
τῆγϊοα ᾿Ἰπογθαβθά, δηα τρίτη αὔξη ἀδποίεϑ 
1π6 {πϊγὰ ᾿Ἰπούθαβθθ.᾽ Απα (15 15 ἴῃ [δοΐ 
1Π6. ΟἾΪΥ Δαχη 55 1}0}16 νὰν οἵ ϑίαίΐπσ {Π6 
οα56. ΤῊ τηδίποιηδίϊοαὶ ἰδ πὶ5 “ ουσ ἢ 
Ρονγοσ᾽ δῃᾶ “{Ππἰγὰ ρονγου ἡ γετα ἀπ]ποννῃ 
ἴο ΡΙαῖο. “Ῥοννού᾿ οἵ δύναμις Δ]οπδθ νγὰϑ 
ΒΟΙ ΘΕ1Π165 τι56α Ὀγ Πΐπὶ νυ ἢ {Π6 τηθδηϊηρ' 
ὙΒΙΟἢ νγ 6 Ἔχρυθβ5 Ὁ “ββοοῃὰ ροννευ᾽ (λ ε2. 
ΙΧ 587 Ὁ), θὰ Π6 4150 δι ρ]ογ5 δευτέρα αὔξη 
ἴο σοηνΟΥ {παξ πιθαηΐϊηρ (10. ΝῚ] 528 Β), 
δηα δύναμις ᾿[561{ ἀοίι 8 }}ν πθαηβ “τοοῖ᾿᾽ 
ἴῃ 7 εαεί. 148 1. 866 ΑἸϊπιδη Οὐ (δον. 
Ρ. 2οϑή:. 1ῃ (Π6 σουῖβα οἵ ΤῊΥ οοΙη- 
ΤηΘηΓΑΥΥ ΟἹ {ῃ6 Διεῤφώζσίιε 1 Πανα παᾶ 
Οὐσοαϑίοη ἴο ροϊηΐ ουἕξ βοπὶβ ἰπβίδῃηοθϑ 
ἴῃ ὙγΏΪΟ) (Π6 Ιηϊογρτείαιίοη οὗ Ρ]αϊο᾽ 5 
ῬΒΠΟΒΟΡΩΥ Πᾶ5 βιυῆδγθα Ὁ {π6 επηρίογ- 

τηθηΐ οὗ Ἰαίθυ Ρῃ]]᾽ ΟΡ Α] ΓΟυπλ786 ἀπά 
Ρἤγαβαβ, ἀπ [ἰ 15 ᾿π Θγεϑίιηρ δηα ᾿ἰπδίγαοι- 
ἵνα ἴο Ππά 80 σοῃϑβρίοιιοιβ αῇ Θχϑιρ]ς οἵ 
{Π6 βαπὴ6 θη ἄθηου ἢ ΘΟΠΠΘΧΊΟΙ Υν]Π| ἢΪ5 
τηδὶ Ποηγδίϊο5. 

2. ΤΊ [5 αἱ (Π15 ροίῃι ἤθσα 411 ἐπε ῥτδ- 
νίοιιβ αἰ(θηιρίβ ἴο 5δοῖνε {πῸὸ ΝυΡευ ν ἢ 
ὙγΠ]Οἢ 1 ἀπ δοατπαϊηεα Πᾶνα Ὀγοϊζεὴ ἄοννη. 
Τη οτάδυ ἴο τηαΐτα {Παῖγ οοπ]θοΐαγαθ ἀροῖῦΐ 
1Π6 ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς τρὶς 
αὐξηθείς γε] 4 {π6ὶ ἴνγο Παγπηοηΐεβ, (Π8 
αἰ δυθηξ νυ εῖβ οα {Π6 σα θ]θοῖ μανε θεεη 
ΠΟΙΠΡΕΙ]Θ4 ἴο ᾿πίουργεί παρέχεται κτλ. ἃ5 
“[ἀΥΠ]565 ἔννο Παυ ΠΟ 65 α77ε7, ἐξ λας ὁδε)ι 
σεὀ»ε θα ἐο οὐδεν αγτἰληεφίεα! 2γοεέδσος,) 
Δ 85 ΠΟ 5110} ΡῬγόσθϑβϑαβ αἀῦα ἰπηαϊοαίβα 
Ὅγ ΡΙαίο, {πὸν παν βαρ Ρ 6 α {π6 μλϊβϑίησ 
11η]|τ5 ὍΥ ἃ ναγϊθίν οἵ ρυγοὶν ἱπιαρτηδίϊνα 
σοη]δοίαγεβ δοοογάϊηρ το {Πεὶγ αἰεγθηΐ 
1πἰθυρυθίαςοηβ οἵ Π ἐπίτριτος πυθμήν εἴς. 
αηα οἵ {Π6 Παυπηοηΐθϑ νν ΠΙοἢ 1 Ῥργον 65. 

5.Ὰ 1655 παίασαὶ θαΐ 5111] ρΡΟβϑ1}0}]6 Δ ΠΒΎΨΕΥ ἡ 
σνου]α ΡῈ “Δ Πρ ἴἰ ἰ5 ρτοάποβα Ὀγ [Π6 5ι1πὶ 
οἵ ἃ 5ηϊιαγα δη δῇ οθ]οπρ. Βα [Π6 56αιι6] 
5Πδνν5 {παΐ τΠἷ5 αἰ Ἔγπαιῖνα 15 ποί ἱπιθηα δα 
Βεγθ. 
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Τιδὲ τ ΠΟῪ χη {πΠ6 ψοτ5 ᾿η ΜΏΙΟΏ Ρ]αίο ἄθβουθεβ [ἢ 6 ἢγϑέ 
Βασπηοην. [ἴ 15, Π6 (6115 15, "6481 δὴ 6614] 2600 5 : ᾿ 
ΠΕΠΊΌΘΥ οὗ {{πΠ|65,9 50 ΠΊΔΩΥ {Ππ|65 τοο. Βιυϊΐ Α Β 
ἤοτὼ ΤΩΔῊΥ ἰἰτηε5 τοοῦ 15 {{π|6 [ηΠ6 Μιβ65 
ΔΥΕ ΟΠΪΥ Ὀτγείεπα!ηρ ἴο ἰθα56: [ῸΓ [Π6 ΔῆΒΥΕΓ 
15 Δἰγεααν ἴῃ ΟἿἵ Παη8. 12, θὅο,οοΟ {ΠΓΠ15Π 65 
(1,6., ἃ5. χα ἤᾶνβ 566 η, σδῇὴ ὈῈ τεβοϊνεα ἰπίο) 
26οοὗ (ΕἸρ. 3), ἀπΠα 526οοὔ 15 “64114] δὴ βαιαὶ 
ΠΌΙΏΌΘΥ οἱ {{π|165, ν!Ζ. Ἴλ2γέγ- σα ἰἰτὴ65 τοο,᾽ 50 
{πᾶΐ τοσαυτάκις τηρδὴ5 526 {1π|65. [{ 5Πποι]ά 
ῬΡε δάαεβά {παΐ ἴσος ἰσάκις 15 ΤΕρτ]ΑΥΪΥ τπι5εα οὗ 
ἃ. 564πῶγ6 ΠΌΠΟΙ ὈΥῪ ΟΥακ τοῦθ Οἡ Δ. (ἢ- 
τηϑιιο᾽, Δπηα Ῥθαῖβ ἴΠ6 ϑαΠΊ6 τηθδηϊηρ ἴῃ Ζαφαεί. 147 Ἑ. 

ὙῊΥ ἄοε5 Ρ]αίο δά τπεῈ νγοτὰ5 ἑκατὸν τοσαυτάκις ΘΠ [ῃ6 54 πᾶ 76 
σου] Ὀα 1π|5ῖ 845 δαϑιγ αἰβοονεσγθα νἱποιΐ ἐπε ἢ Ηδ ψνΊ5Π 65 ἴο οδ]] ΟἿΓ 
αἰτεητίοη ἴο {[Π6 δος [Πδὲ βδοὴ οἵ {Π6 5465 οἵ {Π6 568 γα 15 ἃ Π. 8] Πρ16 οὗ 
1οΟ, ἠιι85ῖ 85 βοῇ οἵ [ῃ68 581465 οἵ {π86ὸ οὔ]οηρ᾽ 15 4͵50 ἃ τι] Π|ρ]6 οἵ τοο 
(ἑκατὸν μὲν ἀριθμών---ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος). Με ἀγα {Πι8 δη- 
σουτγαρσθα ἴο ἸοΟΪς [ῸΓ 50ῃὴ8 5ρ6οῖδὶ βἰρῃϊποθησα [ἴῃ ἢ5 εἰηρ] ογπιθηΐ οὗ 
τῃδὲ πατηρετ. Ὁ ηδι (Π6 ϑβῃϊῆοδηοα 15. .}}}} θ6. Ἔχρ]αϊηθα ἴῃ Ῥατὶ 1ἰ ὃ 5. 
ΠΕ πυηθεΥ 26 μαᾶ αἶβὸ ἃ ρτοίοιιηα βισηποαποα ΔΠα να]πα ἴῃ Ργίμα- 
Βούθδη ΘΙΠ ΤΥ ΟΙΟΡΎ, ἱπθοΥΎ οὐ τηιϑῖο, ἀπ Ρἤγϑιοβ (Ραγί 11 ὃ 4), απάᾶ 
ΡΙαΐο (4115 οἵ αἰζεπίϊοη ἴο 1 41} {πΠ6 τῆοσα ροϊηίεα!ν θεοδιβα Π6 τερτε- 
56 ης5 11 ἃ5 1{1{ γγεσε δῇ πηκηοόνη αιδηςγ. [ἢ το] ΠΥ 1 15 ποῖ ππΚΠοννη, 
ἴου ἴῃ6 δηϊβθοθάβηϊ οἵ τοσαυτάκις 15. ΘΆ51 αἸδοοΟνΕΓοΩ ἔγοτη {ΠπῈ6 δηπαίϊίοη 

9600 

ΕἸσ. 3. 

ψγ ΠΟ) Ρ]αἴο ΠΙτ 56} Πὰ5 δἰγεδαν βίνθη τ15, ν1Ζ. 12,96 ο,οοο -- ἃ βΒαιαγαὅ, 

1 Ἐπ] ΝΠ ἐδ, 11 τετράγωνος ἀριθμός 
ἐστιν ὁ ἰσάκις ἴσος. 

2 Τὴ τὴῦ δΔύίμεηιόθγ ο7 διίαίο Ὁ. δι 1 εχ- 
Ρ]αϊπμεα τοσαυτάκις ἴῃ 5} 54 η{14}}γ [Π6 
ΒΆΠΠΘ γαΥ. [{ ννὰβ ὑγρϑα ἀραϊηβί ΤΥ οχ- 
Ρ]απαίίοη (Παΐ τοσαυτάκις οὐρ!ῖ ποί ἴο 
ΤΕΙοΥυ ἴο ἃ ὨΌΤΉΟΥ “ὁ ἀἸδοονεγθα ὈΥ δὴ αἱρα- 
Ῥγαῖο Ῥγόσαβ5 7,9») ὦ σιεὐσεχιεό)ι σἰαίδηρο71:᾽" 
{6 δῦ: 116. Ὁ: 152. ΤῊΘ᾿ 1181105 416 
τηἶπῈ). Τὴθ ψογάβ ἴῃ ἴἴα]1ο5 ἀο ποῖ 
ΔΡΡΙΥ ἴο {π6 ρῥγεβθηΐ βοϊαίίοπ, ἴῃ τν ἢ 
186 Νυϊηθοὺ 15 ἱηνεϑιϊραίθα 1ἢ (ῃ6 οΥου 
οἵ [6 τρεῖς, ἀμ ποῖ, 45 οὴ {πΠ6 ργθνίοιιβ 
Οσσαβίοη, ἔτοπὶ {Π6 ἐπα ἀρννατάθ. 1 πον 
ἱπίογρτεὶ τοσαυτάκις ποῖ ὈΥ͂ νηΐ (Ο]]ονν5, 
Ῥαΐ Ὀγ ψγῆαΐ ργβοβάδϑ 1, θα 1 5111} τερατγὰ 
1Π6 Ργοπουηῖηαὶ δανου ἃ5 τηθαηΐϊηρ “80 
ΤΩΔΠΥ {ἰπη65᾽ 1.6. “ἃ σεγίαϊη ΠυτθΟΥ οἵ 
{ἰπη65. ὙΠα ἀϑᾶρα 15 υ5ῖ ἂ5 παίιγαὶ ἴῃ 
τοῖς α5 ἴῃ ἘΠΡ 5}, ἀπ υθβθηη }] 65 1Π6 
156 οἱ τοσοῦτον ἴῃ βέλτιον τόδε τοῦδε καὶ 
νῦν καὶ τοσοῦτον “4. 1 1τοΟ8Ὲ, τόσῳ καὶ τόσῳ 
ἴῃ ἼατυΣ 721} ἀῃηᾷ τοσόσδε ἴῃ Ατίϑί. 201. 
ΓΤ 12. 12828 8 τοσόνδε γὰρ μέγεθος εἰ κρεῖτ- 
τον τοσοῦδε, τοσόνδε δῆλον ὡς ἴσον. πῃ ΟἹ. 
Κευ.1.ς. Ρ. 2411 5υρρεβίβα {παΐ {Π6 ννο]ς 
ῬὮταβα τρῃς θ6 δααϊναϊεηΐ ἴο ἴσην ἰσάκις 

ἑκατοντάκις, ἴπΠ6 ννοτᾶ τοσαυτάκις Ππανϊηρ 
ἴου 115 αηζθοθάθηΐ {ΠῸ 5ητιαγα ΠΌΤ ΘΓ νΠ]Οἢ 
ἴσην ἰσάκις ἀδποΐδ5, αηα 1 Ππα {Παΐ ΘΟ ἢ ποῖ- 
ἄευ, Τόομαίάβοη ἀπά Δρρδίθης νγ 4150 
Ἡ] 501} (11. οο.}) ἀπά ουβίαπα {Π6 Ἔχρυθβϑίοῃ 
ἴῃ {Π15 γγχαγ. [Ιη {Παΐ οαβε (8 ἢγϑί ΒαυΠΊΟΗΥ 
Ὑν}}1 θὲ 236οϑ  τοὸ ἰπβίβαα οἵ 26οο", ἀπά 
[π6 ἰοία] σϑϑα]ὲ γθηηαῖηβ [ῃ6 βαηθ. Βαΐ 
[Π68 5υτητηθίγυ οἵ ἴηΠ6 ράββασθ 15 ᾿τπηραϊγθά 
1ξ να ἴαϊκα {15 νἱδνν : ΤῸ 75 α5 ἰὴ {ῃ6 σαβα 
οὗ τῆς οὔ]οηρ ἰὲ 15 ποῖ (ῃ6 αγϑα, Ὀαΐ {Π6 
51.465 νυν] ἢ ἀγα Πλ}} 1 0116 4 ΕΥ̓͂ τοο (ἑκατὸν 
μὲν ἀριθμῶν ---ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος), 50 
Αἰσὸ Πούο [Π6 ΠΕ ΠῚ ΠῚ ΤΟΟῸ 5ΠΟ0]4 τ] ΡΥ 
1Π6 51465, ἀηα ποῖ {Π6 αγϑὰᾶ, οὗ [Π6 βαθδγο. 
Με Μόοητο {Πῖη]|ς5 {Πα “16 Οὐ Πα ῪῪ 1πίθυ- 
ΡΓοίδίίοη οἵ ἑκατὸν τοσαυτάκις---ἃ πα τοα 
ταἸκθηὴ Ζλαΐ τπὰιπλ θ6Γ οὗἉ {ἰπ|65 ν]Ζ. 100 {πη65᾽ 
--- ἰδ ἘΠαββα 16 (1.6. Ρ. 153). ΤῊΪΚ νίονν 
οἵ ἴῃς ννοχτὰ ἰ5. δ οἱά δ5 Ρυοοΐιβ (1.ο. 11 
Ρ. 37)» θὰΐ 15. ἴὰΥ ἔγοπὴ ἀπίνϑυβα!]ν ΠΕ]ά, 
ἃ5 1 πᾶνε Ἰι5ὲ ροϊηϊβα οιἱδ. 1 δηὶ ὈΥ͂ 
ΠΟ ΤΠΘΔη5 5116 {παΐ ΡῬ]αΐο υνουα ἤανε ὃχ- 
ῬΙγδβϑβα [Π6 ατρα οἵ Πἷβ βαῖιατα ἴῃ {Π|5 Ἰναὺ Σ 
ΟΟΥΑΙΪΥ ἴῃ 27727ε71. 83 Π6 νυγῖοβ τεττά - 
ρων γὰρ (ποῖ τέτταρα) τετράκις ἐστὶν ἑκκαί- 
δεκα (οἴ. 10. 826, 83 Ε), ἀεβου ἰηρ (ἢ 6 



284 “ΕΖΕΝΘΙΘΞ Ὁ  5ΘΟΚ Ψ{0ΨΦῇ{{]. 

ΤῊς ἤτβδί “ΠδυηΟΥ ἡ 15 ἰπεγείογα φόοο" ; ννηδί 15 1Π6 βεοοηάρ 
ῬΙαΐο ἀββουῖθ65 10 1η [Π6 νγογάβ τὴν δὲ ἰσομήκη μὲν τῇ, προμήκη δέ, ἑκατὸν 

μὲν ἀριθμῶν ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν πιρματάδορ, δεομένων ἑνὸς ἑκάστων, ἀρρήτων 
δὲ δυοῖν, ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος, “1ῃ6 ΟἴΠΕΙ οἵ Θ΄] ἰδηρίῃ ομ6 νύ, 
θαΐ ΟὈ]οηρ ; οἡ {Π6 968 5146, οἵ Τοῦ 5641|ΆΓ65 οὐ τα 108] ἀἸδιηθίθ 5 οἵ 5, 
ΑἸ Π.]Π]5η6 4 ΡΥ ΟΠ6 680}, ΟΥ 1 οἵ ᾿γγϑίίοηδὶ αἸαπηθίθγβ, ὈΥ ἔννο ; οἡ {ῃε 
ΟἴΠΕῚ, οὗ τοο οἰ 65 οἵ 53.᾽ 

1,εἰ τι5 ΕΧΔΠΊΪΠ6 [η6 ννογάβ οῇθ ΌΥ οπ6. ΤῈ ἰβ οἶδβαν {παῖ τὴν δὲ ἰσομήκη 
μὲν τῇ, προμήκη δέ τηδ4η5 {πᾶΐ [Π6 “ ΠΑΥΓΠΊΟΩΥ ̓  15 ΘΧρΡΓΘΘ5Θα ὈΥ ΠΊ68η5 οὗ 
8 το ΟΙΔΏΡΙΘ. “Ὑ,ΒΘη Π 5165 Οὗ 1ῆ6 τεοίβηρ]α. ΕτῈ Θχργθϑβθα ἴῃ 
ΠΙΠῚ ΕΓΒ, ΒΔΥ5 ΑἸ], “ προμήκης νγὰ5 ἴῃ. σΘΏΘΓΑΙ [ΕΥΠῚ ἴοτ δη ΟὈ]ΟΠρ," 
ΔΠ4 προμήκης 15 ἴῃ6 [ΘΠ ΘΙΠΡΙοΟγθα Πετθ. (ΟΟΙΏΡαΙα τῃΠ6 ΡΙδίοηϊς 
ἀαἤηϊ!οη οὗ 84 ΟὈΙΟΩΡ ΠΙΠΊΡΕΓ ἴῃ 7 εασί. τ48Α πλείων ἐλαττονάκις ἢ 
ἐλάττων πλεονάκις γίγνεται, μείζων δὲ καὶ ἐλάττων ἀεὶ πλευρὰ αὐτὸν περι- 
λαμβάνει. ΤῊΘ 5656 ψου]α πᾶνε Ῥεβη φοΙηΡ]είθ 1 ῬΙαίο πᾷ πλεΎεὶν 
5814 τὴν δὲ προμήκη, ὈπΐῚ [ῃ6 «ἀαϊίοη οὗ ἰ ἰσομήκη μὲν τῇ ἴδ5 ἃ Β[. 5116 
οἤεοι: 
ΟΠΕ αἰτξοίοηἥ. 

(Π6 τβοΐδηρ]θ, πκ [ἢς Βα 0 Άγ6, 15. 4150 ἰσομήκης, ἱΠΟῸΡῚ ΟἾΪΥ ἴῃ 

γε ἢᾶνε ΠΟΥ͂ ἴο μίεγρτεῖ ἑκατὸν ᾿μὲν ἀριθμῶν ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν 
πεμπάδος, δεομένων ἑ ἑνὸς ἑκάστων, ἀρρήτων δὲ δυοῖν ὃ . ΤἼΉΘ586 νου 5 ἜΧρυ 55 
με δτθὲ οἵ [ῃ68 ἔννο βἰάοβ οἵ τῇς Γεοΐδηρ]8 : οἵ, Ογίημας ττϑὰκ πρόμηκες δὲ 

Βα] ΔΥΕ 85 “ΟΥ̓ 1(5 51465, 1ι5[ ἃ5 ἢ τπιϑιι4}}ν 
ἀ6βου 65 δῃ ΟὈΙοηρ (οἴ. Ογήζίας ττ8  πρό- 
μῆκες δὲ πᾶν, ἐπὶ μὲν θάτερα τρισχιλίων 
σταδίων, κατὰ δὲ μέσον ἀπὸ θαλάττης ἄνω 
δισχιλίων). Τί ΠΕ Παᾶά νυ ιβῃεα ἴο ϑβαῦ 
{πα {πὸ ἢιβί ΠΑΥΠΊΟΩΥ ννὰ5 100 ΧΊΟΟ, γα 
5ῃοι Πᾶνα δχρεοίθβα ἑκατὸν μονάδων 
τοσαυτάκις, 50 85 ἴο Ραϊαηος ἑκατὸν μὲν 
ἀριθμῶν κτλ. Ὀεῖον : ΟΥΤΑίΠεΥ ἑκατὸν 
μονάδων ἑκατοντάκις, ἴον ΕΪαϊΟ ΠΕΝΘΕΙ͂ 1565 
τρία τοσαυτάκις, τέτταρα τοσαυτάκις, εἴς., 
Ῥυΐ αἰννανβ τρία τρίς. τέτταρα τετράκις εἴς. 
10 15 Ἰπούθά!θ]6 [Παΐ ἃ παίϊοη νυ ἢ] Παά 
ἃ ὙΟΙΑ [ΟΥ̓ ΤΟ,ΟΟΟ {1πΠ|65 Πα ΠΟ τνοχὰ ἴὸ 
ΕΧΡΙΘΕ5. ΙΟ0Ὸ {1π|65, δἰ Πορ ΜῈ Μοητο 
βιρσοϑίβ [ῃδὶ δοδιιβα ἑκατοντάκις 4065 ποῖ 
ἌΡΡΘΑΥΓ ἴο ΟΟΟῸΓ [ἢ Οἰαβεῖοαὶ ΠἸςογαΐιγα, 
{Ππεγϑίοσα 1 νγὰ5 ἀπ Κηοννη ἰπῃ Ρ]αΐο᾽β αν 
(Ο.. Κεν. ].α. Ρ. 153). Ονεῖ δηά δῦονε 8]] 
{Π658 σοηβι ἀθγαί!οηβ, {Π6.6 15 {Π6 1πηα Ἰβριῖ- 
4Ὀ1]6 ίαοι {παΐ (ῃ6 Παυιηοηυ νμῖοῃ Ρ]αΐο 
ἀθϑου 65 ἴῃ {Π6 ννογάβ ἔσην ἰσάκις, ἑκατὸν 
τοσαυτάκις τηιδέ Ὀ6 ὁπ6 ΨΏΪΟΠ σα θ6 
“Γαγη 5 ῃ6α ᾽ οΥ “ γε] θα ̓ Ὀγ {Π6 ἐπίτριτος 
πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς τρὶς αὐξηθείς : ἀπα 
Ο {Πποοῦν αὔοι {Π6 ἀγϑα οἵ {Παΐ παι ηΥ 
Βα5 ἴῃς 51:η41165ΐ οἱαίτη ἴο θ6 ὄνϑῆ σοῃβι- 
ΘΥθα 1655 1 ΟΠ Ρ]165 νυ ἹΠ (Π15 ΘΟ ΠΟ. 
Μτ Μοηγο Πίχηβθ]Γ τηα]τοθ ἢῸ αἰζεπιρί ἴο 
5ῃδνν {ῃδΐ (Π6 ΠΌΤ ΌΘΥ το,οοο σα Ὀ6 ἦε- 

τὶν οηλ {Π6 5ιιθ]εοΐ οἵ παρέχεται, ἀηὰ 
ΘΝΟΙΥ ὙΥΓΙΓΟΥ νΠ0 Ὠδ5 αἰἰθιηρίθα (15. 1η- 

ῬΟΒ510]6 ἰαϑὶς ἢδ5 θβθὴ σοῃῃρο]]βά ἰο γϑϑουΐ 
ἴο Ραγα]Υ οοπ]θοίατα! πα δι ιγασν ῥτο- 
ΟΟ65565 ἔῸΓ ΜΠΙΟῊ {Π6γα 15 ποῖ ἃ βῆαάσον οἵ 
Ἰυβποδίοη ἴῃ Ρ]αΐοβ Ἰδησιαᾶρα. 

1 (ᾷ (ἰεοή7. Ῥ. 210 721. 
5 Ἡιυ]ίξοῃ (Ζεζελγέζέ Κ 7αέᾶ. εἴς. 1.ς. 

Ρ- 46), “πο ἀρύϑεβ [Πδὲ {Π6 τννοτάβ ἄδξποίβ 
ἃ. Τβοίδηρ]θ, σμδησοβ τῇ ᾿πίο πῃ, Ὀαΐ πῃ ἰ5 
ποῖ 51{ΠΟῚΘ ΠΕ]Ὺ ΡΥθοῖθθ. ὍΤῊῈ οΥάου ἰ5 οἵ 
ΟΟυ 58 Ἰηο πα θα ἴο [γον ΘΙ ΡΠ 515 οἢ τῇ; 
Δα αἱ {Π6 βαϊὴδ {1π|6 ἴο Ῥηπρ ἰσομήκη ἃ5 
ὨΘΑΥ 85 ΡΟΒ51})]6 ἰο ἴσην ἰσάκις. τῇ 15 ἀε- 
τηοηβίγαιϊ να 85 ἴῃ τῇ μέν, τῇ δέ (7 ἀεαεΐ. 
[588 εξ 8].}, ἀηα {ΠῈ Ροβιζίοη οὗ μέν ἰ5. ἃ5 
ἴῃ Χ ότ14} ἐκ μὲν τοῦ ἀνιέναι---ἐκ δὲ τοῦ 
ἑτέρου ἃπιὰ Εἰδανῃεγθ. ΤῊ6 τιβιι8] {ΠθοΥν 
ΒΘ 6ΙῺ5 ἴο ΤηΔ]κ6 τῇ τλθδῃ (Π6 ΒαμΆγΘ: ἐρα018] 
ἴο {Π6 [ὈΥΠΊΘΥ ἴῃ ΟΠ6 αἰ πηθηβιοῃ᾽ (7. ἀπὰ (.). 
Τ1Γ ΡΙαίο δὰ ᾿πίβηα θα βιοἢ ἃ πηδαηΐηρ, Πα 
ννοι] 4 σογίδιηὶν Πᾶνα τυ τε ἐκείνῃ ἀπά 
ποΐ τῇ. ὙΠοῖα 5Ποι]α ΡῈ πὸ πιεβιϊοη {πὲ 
τῇ 15 Δάνθυθιαὶ. 

5. ΤῊ [1]] Ἐχρ] απαίίοῃ οὗ {Π|5 ραββαᾶρα ἰβ5 
ἄπο ἴο Βατοζζὶ (566 ΒΘ. μηδ εχ ].ο. Ρ. χχν), 
Ῥας ῬγοοΪι5 (1.6. 11 Ρ. 38) ππαἀογβίοοα “Πα 
ΓΑΙ 4] ἀηα “Ιγγας] 008] ἀἸατηδίειϑ οἵ να. 
ΒΑΥΟΖ21 5 ΟἿΪῪ ΕΥΤΟΥ ννὰ5 {Παΐ Πα αιἰάἀβά, 
ἰπβίθδα οὔ τη} Ρ] γ᾿, [Π6 ἴννο διά46β οὔ Πα 
ΟὈΪοησ. 1 1Πϊηἰς ΗἩ α]ΊΒ0 ἢ ννὰβ {ΠῸ ἢιβί ἴο 
566. {Πδΐ τι] {]}}1σαί!οη 15 Ἰηθπ θα, 4]- 
{ΠουΡἢ Πα ᾿πἰοθυριθίβ [Π6 51465 οἵ {Π6 σβοῖ- 
ΔΠΡ]6 ψΊΟΠΡΪγΥ. 



ὙΡΡΧΜΧ(Ο(,.Ν ΤΟ ΦΟΟΚ ΨΥ, 2ὃ5 

'πᾶν, ἐπὶ μὲν θάτερα τρισχιλίων σταδίων, κατὰ δὲ μέσον ἀπὸ θαλάττης 
ἄνω δισχιλίων. 

Τὴ τΠ6 Ιδηριαρε οὗ ατεεὶς δι πηείϊς ἀριθμὸς ἀπό τηθΔη5 “56πᾶτε οἵ: 
566 ἴογ ὄδχϑίηρὶα ΒΟ] νι 20 ἐὰν τρεῖς ἀριθμοὶ ἀνάλογον ὦσιν, ὁ ὑπὸ τῶν 
ἄκρων ἴσος ἔσται τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, 1.6. ἴο᾽ ΕΧΔΙΏΡΪ 6, ἴῃ {π6 Ῥτοροτγίίοη 
2: 41: 4: 8, ἴμε ργοάμποι οὗ 8 δῃηᾷ 2 -- 4. ὙὕΠΕ 581η6 τ158 οἵ ἀπό 15 ἔοππα 
ἴῃ ΡΙ]αΐο, ε.Ρ. “2767. 858 ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἄν, ὡς σὺ φής, ὦ παῖ Μένωνος, 
γίγνοιτ᾽ ἂν τὸ διπλάσιον χωρίον. 
(ΟΠΒΕ 6 ΉΕΥ ἑκατὸν μὲν ἀριθμῶν ἀπό 15 5]ΠΡῚῪ “οἵ πα Πυπατοά 

56 8765 οὗ 
ΥΥμαὶ δῖα διάμετροι ῥηταὶ πεμπάδοςὉ. ΤΠ ΤΑΙΙΟΠΑ] αἸατηθίου οἵ 5 15 

16 πραγϑϑί σαῖ! μα] ΠαΓΊ ΕΓ ἴο {Π6 το] ἀἸαπιθίου οἵ 

ἃ 54.816 ΠΏΟΒΕ 5146 15 ἤνε', 1.6. ἴο «᾽5ο ὃν Ἐποὶά Α Ὀ 
1 47 (Ξε Πρ: 4. ΝΟ ὑπὸ πελίεθὶ Τα ΟΠ 8] 

Πα ογ ἴο (το ἰ5 7- «ἰάς. Ὑπετείοτε ῥηταὶ διά- 
μετροι πεμπάδος -- “56ν6η5. ὙΠ5 [Π6 ΘΠΕτα οἰαιδα ὅ 
ἑκατὸν μὲν ἀριθμῶν ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν πεμπάδος 
ΠΘΔη5 “Οὗ ὁη6 Πυπατοα βαπᾶγαῈ5 οὗ 7,’ 1.6. 

Ιοο χ 49 -- 4900ο. 

Τί τοτηαΐηβ ἴο Ἔχρίαίῃ δεομένων ἑνὸς ἑκάστων αη Εἰς ἢ. 
ἀρρήτων δὲ δυοῖν. 

δεομένων ἑνὸς ἑκάστων Τηθ8η5 “νΔηΓ Πρ οη6 680, 1.6. ΘΔ. ἀριθμὸς 
ἀπό οἵ 54ππᾶτα θεΐπηρ αἰμη 5 μ6α Ὀγ τ. ὙΠ6 Πούηιαὶ οχρτγοβϑίοη ου]α ὈῈ 
δεομένων ἑνὸς ἑκάστου “ νγαί Πρ, ΘΔ Οἢ οὗ Π6 πῃ, 1,᾿ Ὀπὲ ΡἸαΐο 4]]ονν5 ἑκάστου 
ἴο Δ βϑι τη] αΐα 1561 το ἀριθμῶν. 

γ7εῈ σῇ ΠΟΥ͂ ἱπίεγργαεὶ (Π6 ΨΠΟ]6 Ἔχρυθββϑίοη ἑκατὸν μὲν ἀριθμῶν ἀπὸ 
διαμέτρων ῥητῶν πεμπάδος, δεομένων ἑνὸς ἑκάστων. [{ 15 απ ναϊεηΐ ἴο 

[50] σι Ω 

(ηγ5 χ τοοὴ -- ἰ χ τοοὴ):- 490ο -- 100 -- 48οο. 

ΤΗΣ ψογᾶβ ἀρρήτων δὲ δυοῖν ΠΊΕΓΕΙΥ βαῖνε ΔΠΟΙΠΘΙ ὙγΑΥ Οἵ ἀττίνίηρ᾽ αἱ 
48οο. ὙΤΠδ {τδῃϑδίίοῃ 15: “οἱἉγ 1 γοι ἴακα 2γγαζϊογας ἀἸαηγθίογβ οἱ 5, 

1 ῬῸΓ ονϊάθηοα οὗ [ῃϊ5 5εῈὲ ΤἼΏθο ϑτηγυ- 
Πᾶδιι5, ΡΡ- 43 Π. ΟἿ. αἰδο Ῥσοοὶαϑβ 2722 γε). 
1 Ρ. 38, ον, Οὐ “αἰ. Ὁ. οὔ «ἀπά 
(δηΐου Οσερελ. ἀ. 77]αἰζ. Ρ- τοῖ. ὙΤΠϊβ 15 

Ό 

ἴῃ6 ΟἿΪΥ ραββασε ἴῃ Ρ]αίο ψΠοτα “τα- 
τἴοπὰ] αἰαπιοίοις ἡ τα πιθηἰϊοπεά. [Ἷῃ 
Ζἀεαεί. τ47 Ὁ {ἴ. ἤ6 πηθύον αἰβιϊ πρι15}165 
Ταϊϊομδὶ ἔγοπλ ἰγγαϊοηα] γοοίς ΟΥ̓ 5υχαβ : 
ΨΜΏ116 ἃ οατεία! βιπαγ οἵ Ζοὐϊέ. “66 αὶ 5ῃιθνν5 
1ῃΠαΐ (ῃ6 ρῬαββϑαρθ 15 ἴῇ ΠῸ ὙΨΑΥ Ῥᾷγ8}16] ἰὼ 
οὐτϑ δχοθρί ἴῃ (Π8 86 οἱ διάμετρος. Βαϊ 
[Πογ6 15. ποίῃϊηρ Παυβἢ οὐ αἰ Που]ῖ, [τὸ ΠῚ 
1η6 ατεοῖς ροϊπί οἵ νῖϑνν, ἴῃ ἴΠ6 δα ρυ}ϑϑίοῃ 
“ταιϊὶομαὶ ἀϊαπιοίεσ.᾽ ΤῊΘ σϑομιθίσιοα] οοη- 
βἰσιοίίοη 15 ΨΘΥΥ βαρ] 6. 8686 ΕἸΡ. 5. 1εὲ 
“4.8 -,,25ο, 1.6. τὴς ἐγγαΐίογιαί ἀϊατηδῖου οἵ 
5, Δη4 σοηβοαιθηιν 4.5. ΕΞεῖμα βαθατα 
οὗ (ἀπό) 4. δ᾽ Ξεξβο; ννεὲ ἢανῷ οἠἱὺ ἴο Ἰηβοσί 
ἴῃ 4.}}}0Ὲ τὰς Ἰατρεϑίὶ βαᾳυᾶγα οἵ ἃ ταϊϊοπαὶ 
ΠῸΠΎΘΓ ὙΠ ]ΟΙ 11 νν1}} σοπίαϊπ, δαὰγ ΗΟ, 
Δα “412 Ν1}} Ὀς 16 γαζίργιαί ἀϊατηθίου οἵ 5, 
1.6. 2λαΐ 2αγὲ ο" ἐλ4 αἰαγηείδγ ο7 5 τολϊελ τς Ὁ 
γαΐϊϊογιαί, 
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νη ηρ; 2 Ἔδο. ὙΠΕ σοπδίγαοιίοη 15 «ἀπὸ: ἀρρήτων δὲ «διαμέτρων δεο- 

μένων: δυοῖν «ἑκάστων:-. ὍΤΠΘ τηθαηΐηρ, 6Χ- 

ΡῬΓΕβββα ἴῃ ἤριγεβ, 15: “ΟΥἉ, 1ξ γοῦ Ῥγθίευ 11, οΓς κα 4800 - 

(..50)}} χ τοο-- (εχ τοο)-- ξοοο-- 20ο0--48οο. 

δέ σῖνεβ 8ῃ δἰζεγπαῖϊνα, 45 ἴῃ μᾶλλον δέ -- νε] 

ΡοΙΪα5. ἿΞ 

(Ποπβο πα ΠΕ οὴ6 οὗ {ΠῈ ὑνῸ 5465 οὔ ἴῃ “ἡ 

ΘΘΟΟΠΑ͂ ΠΑΤΙΊΟΠΥ 15 480ο. 
ΤΠῸ ννογᾶς ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος “οΠ Ὀ [0 

{πὸ οἴποὺ παπᾶ οὗ τοὺ οὐδε5 οὗ [ἤτεθ᾿ ρῖνα Ε1α. 6. 

τ5 {Π6 βεοοπά 5146, νῖΖ. τοῦ χ 35:-- 270ο. 
ΤΠῊΘ βεοοηα ΠΑΥΙΠΊΟΠΥ 15 {Πεσεοσα 

48οο χ 27οο (ΕἸ. 6) Ξ τ2,ρύο,οοο. 

Απᾶ [Π15 Παιτηοην, {|κ6 [η6 ἢγβί, 15 ΓὈΓΠΙΒηβ ἃ ὈΥ ὅο χ όο χ όο χ όύο, 

ἴογ. δοχόοχόοχ δο-:1ζ2,9ρ6όο,οοο. 
ΤΠ τϑάβοη ΨΥ {Π6 5η 0818 δπα {Π6 τεοΐδηρ]8 ἀγα βδ0ἢ οδ]]θα “ ιατ- 

πο Πἶ 65) ΜΠ] θῈ Θχρ]αἰηθα τη Ῥατσί 11 ὃ 5. 

ΤῊ δε (Ππιϑεῖςαὶ ϑοϊαίίοη οὗ {πὸ Ῥ]αίοηϊο ΝΌΓΩΒΕΓ 15 ἰΠϑυθίοσα 

(1) 2545: ᾿Ξ 2τό. 
(5) (3χ 4χ 5) Ξ 26οο -- 4δοο Χ 270ο. 

ΡΆ ΕΙΣ τ 

"ΤῊΞ ΜΕΑΝΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΡΙΆΤΟΝΙΟ ΝΌΜΒΕΕ. 

ΤΠ] πον ἀϊβοιθα (Π6 ψ ΠΟ] 6 ρᾶβϑαρα ἤομπ ὈΘρΙΠηΪηρ ἴο 6Π4, δηά 

6] ποϊάαϊα {[Π6 πηβϑη]ηρ 5[6Ρ ὈΥ͂ 5ἴ6ρΡ. 

δι. Ζ67:ε 2οϊηέΡ΄ 27 σότυ. 

Οὐ οἰΐν, 5ᾶγ5 ΡΙαΐο, Ψ1}} θὲ πιονεᾶ, νΠθη στάσις ΔΡΡΕΔΙΒ ἴῃ {π6 ἔνοῸ 

ΠΙΡΊοῚ οἷαβθθθ. ὙΠπῈ Μιι565 588]] [6]]} ιι5 μον στάσις ΕΠίΕΓΘΩ͂ ἤγδί. ΠῈ 

εατιδὸ οἵ οὔτ οἰτγ 5 Ῥεϊηρ ππονεά, [Π6Υ 580, 15 {πδΐ δνθυυίίηρ ογθαίεα 15 

ΠΙΔ 016 το ἀεβίσιοιίοη. ΤΠεῈ 2γοζθςς οἵ ἀεβίγασείοη (λύσις) 15 ψῃ θη (ἢ 

Ἰεαάθιϑ οἵ {πε οἰἐγ γένους ὑμετέρου εὐγονίας τε καὶ ἀφορίας --- οὐδὲν μᾶλλον 

τεύξονται, ἀλλὰ πάρεισιν αὐτοὺς καὶ γεννήσουσι παῖδας ποτε οὐ δέον. 

ὙΠ μθνο, ἴῃ ἱρποόίδηοα οὗ “ θεί[ευ πα ἡγουβ6 ὈΙΓΙΠ5,᾽ οἱ φύλακες συνοι- 

κίζωσι νύμφας νυμφίοις παρὰ καιρόν, οὐκ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς 

παῖδες ἔσονται (546 Ὁ). [πη {πῸ ποχί ββηθγδίίοη (ἢ ἀἸββο  αΠ]οῃ. [Πὰ5 

ΔΙΓΘΔ αν βοη6 50 (ὯΓ παι ἴγοη Ὀγεθά5 ΜΠ 5Πν 6, Δη ἃ ΘΟΡΡΕΙ Ψ] ρο]ά. 

Αὐςοοταϊηρ!ν ἴπΠ6 λύσις οἵ [π6 1464] ϑίαϊθ 15 ἠζ6 δερο ζζι Γ΄ οὐ ἠηἶγεη, 

φυΐορ εὐίμάγενι οικοδέ γιοΐ ἐο ὧθ Φορο θη, ΟΥ ὈτΙεΗ͂γ, 216 ὀδροζίηρ᾽ οΥ οὐτ γέϑε 

οι 977 5Σϑαδονι, οὐ ζγιολῥογ{μγιθῖν. ᾿ 

ΤῊΪΒ 15. “υῖτα ἴῃ ΠατοπΥ ψ ἢ [Π6 5 τ ηρεηΐ Τα}65 Δ] 4 ἄονγῃ ὈΥ Ρ]αῖο 

ἴπ Βοοῖ ν᾽ οἡ ἴΠπ6 βυθήθοϊς οὐ πηδυτίαρα πα {Π6 ῥγοογθδίίοη οἵ Ἅῃ]] γθη. 

Τῆι ἴῃ 458 Ὁ [πε πια]α ἀπά ἔδπηαϊα ΔΥΌ ΠΟη5 ἃγα ποῖ 8]Π ΟΕ 4 ἀτάκτως 
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μίγνυσθαι, Ὀυΐ τηδττίαρα5 ἀγα ἴο 6 οε]εταϊεα ἱεροὶ εἰς δύναμιν ὅ τι μάλιστα. 

1π 4598 ἴξ 15 βαϊά : οὐκοῦν δι ἑορταί τινες νομοθετητέαι, ἐν αἷς ξυνάξομεν 

τάς τε νύμφας καὶ τοὺς νυμφίους, καὶ θυσίαι καὶ ὕμνοι ποιητέοι τοῖς ἡμετέροις 

ποιηταῖς πρέποντες τοῖς γιγνομένοις γάμοις. ΑΠΑ αἱ 461 Α [1ΐ 15 τεοκοποά 

ἃ 5ἷη δραϊηϑβὲ οα δηά τηδη ἴο ργοάϊιοα ἃ ομἹ]α [Ὸγ ἴΠ6 ϑ1αίβ οὐχ ὑπὸ 

θυσιῶν οὐδ᾽ ὑπ’ εὐχῶν φὺς ἃς ἐφ᾽ ἑκάστοις τοῖς γάμοις εὔξονται καὶ ἱέρειαι 

καὶ ἱερεῖς καὶ ξύμπασα ἡ πόλις κτλ. 

ὃ 2. 772 »ιφαριίη 7 ἐἦ6 τυογιῖς 7,07) χαλεπὸν μέν 10 γεννήσουσι 
παῖδας ποτε οὐ δέον. 

γγε πᾶνε ἴππ5 οδίαϊπεα τῃ6 ροϊπὲ οἵ νίενν ἴογη ψῃῖοῃ (ἢ6 ψ ΠΟ]ςῈ 

Ρᾶββᾶσε ἰ5 ἴο θὲ ἰηϊεγργείεα. ὙΜΉ16 1ῃ6 σαρσθ οἵ οἤδηβ6 τοι {ΠῸ Ὀεϑί 

ἴο {πε βεςοηᾶ- δεϑὲ σοιηηοη δ ἢ 1165 ἴπ {π6 ΡΟ ΙΒ ΒΔ ὈΙΠγ οὐ Ἐνευγτπίηρ 

ψΠΙΟΝ 15. ογεαίθα, ἴπ6 2γοσεδς Πίο ἢ Ιοα 5 ἴο ομδηθθ 15 {Π6 Ὀερείτηρ οὗ 

ΟΠ] ἄτεη ἹΠΟρΡΡογίαηΕΪγ. 
ῬΙαῖο ἄδαὶβ ἤτοι ἢ της ῥργοοαββ ἰϑδάϊηρ ἴο οἤδηρα (λύσις). 70 

ῬΙΪαπίβ ἀηα δηΐηλα]5, ἢ 5878, σουηθίῃ ΓΟ πο ]ΟῊ. ΟΥ̓ 
ποΠ-Ῥτοάποιίομ (6 ὈΘΔΥΙΏΡ ΟΥ ΠΟ ὈΘΑΙΙΠΡ) οὗὨ 508] Α 

Δ Ῥοάϊθ5, θη ΘνοΥ σον  ]Ο5. 7010 ΟΥ̓ ΘΔΟἢ ἊᾺ 
1ὴ6 οἰγοιτἔθγε πο α5 οἵ {Π6ῚΓ Οἰτο] 65, {Π 658. οἰτοθηη- " 
[Ἐλθηοα5. ἔδιηρ ἃ 5ῃοτῦΐ ΨΜᾺΥ ἴῸΥ {Π6 5Ποτ ]νεά, 
Ῥυξ τ[πῈῸ τενεῖβα ἴογ {Π6 τένεῖβθ. ὙΠδῖ 15 ἴο 580, 
ῬΙαηΐ5 πη δηϊηηα]5 πᾶνε ἢχεα ρεγῖοάϑ οἵ ρϑϑίδιο, 
ΜΏΙΟΙ τΔῪ 6 ταρταβθηΐεα ΒΥ οἰγο] 65. Πα οἱτ- 
οὐπηίθγθ ποθ τανοῖνα (ΕἸς. 7). Ἐνθυυ τἰπις (ἢδί 22 
τς ἤχβά ροϊπιὶ Α 15 τεδοῃβά, {πετὰ 15 φορὰ ψυχης ΕΞ 
τε καὶ σωμάτων, 1 πε 5664 νγὰ5 50 ΟἿ [Π6 ἰαϑδῖ ΕἸα. 7. 
οσοαϑίοη Πεη ἴπ6 βαπηθ ροϊπί οἵ [ἢ οἸγΟ]8 νγὰ5 
αἴ Α, «πὰ 1 ἴξ μδ5 σοπῃθ, ψιΠουὲ δοοιἀθηΐ, ἴο τηδίασιν : 1 Πονανευ {ἢ 
Θε64 ναβ ποῖ ἴπεῆ βοῇ, ΟΥ̓, ἰποισῇ βοῇ, πᾶ5 ποΐ σοσῖα (0 τηδίασν, 
{Ποῖα ἴα ἀφορία ψυχῆς τε καὶ σωμάτων. ΤΠ 51Π01}8Γ ψυχή 15 τι564 
Ῥεοδιιβ6 5011}, νἱαυν θα ΤΊΘΓΘΙΥ ἃ5 [Π6 ῬγΪΠΟΙΡ]6 οὗ 1Πἴ6, 15 Οὴ6 [ἴῃ 81} ρ]δ ηΐ5, 
ἴῃ 811] δΔη1 1415, απ ἰπ δοίη. ὙΝΏΥ ἀγα ἴΠ6 οἰγοιπγέθγεηοαβ ἰοηρ ἴῃ ἰΠ6 
οα56 οἵ Ἰοηρ- να Δη]Πη415, Δα 5Ποτῦ ἴῃ [ἢ οᾶ58 οὗ 5ῃου νεα  Βεοδιιβα 
ΔΗΪΠ.4 15 {Παΐ ᾿νε Ιοηρ πᾶν Ιοηρ ρεγοαβ οἵ ραβίαίίοη, ἃπα σον Υ̓5ΕΪγ. 
Ατιβίοι!α αἷθο ίακεθ ποίβ οἵ ἴῃ βϑατῆβ βϑῆθσαὶ στὰ]Ὲ: 566. 2 γοῤί. Χ 9. 
81 25 ἢ-, διὰ τί τὰ μὲν ταχυτόκα τῶν ζῴων ἐστί, τῶν δὲ πολυχρόνιος 
κύησις; ἢ ὅτι τὰ μακροβιώτερα βραδύτερον πέφυκε τελειοῦσθαι; ἔστι δὲ 
βραδυτόκα τὰ μακρόβια Δα εἷδ φ67167΄, (711772. 1 το. 7773 31, γῇεγα {Π68 
ΕἸθρῃδηΐ 15 οἰϊεα 85 ἃ νν8}}-Κῆον ἢ οα56 1ῃ ΡΟΙηΐ. 

Τῆς πιραηϊηρ οὗ ἴῃ6 νγογαβ5 ἴτοιὴ λύσις δὲ ἥδε ἴο ἐναντίας πηδᾶν ἱΠεγαίογα 
Ὀ6 βιιπηπηθα ΠΡ ἴῃ ἴπῈ βθηΐεηςε : [ἢ 8}} ρ᾽αηΐβ ΔΠ4 δηΪΠ14]5 (Π6 Ρετοά οὗ 
δαϑίαιοη 15 ἤχθα Ὀγ παΐυσθ. ΝΟΥ͂ 85 ΠΊΔη 15. {Π6 δΔῃη1Πη8] τ ΠΟ ἴπ 
1η6 1464] ϑίαϊε ννε ἃ΄6 σοῃοεγηθα, νγὙ ΔΓ6 ῬΥραγβα ὈΥ {15 Ἔχογα! απ (ῸΓ 
τς τηθητοῃ οὗ {πε ρΡετοα οὗ ραϑίαιιοη ἴῃ [Π6 Ππηδῃ τὰσθ. [ζ 71} οοτη 6 
ἴῃ ἀπ {ἰτη6, 

᾿ ΟΣ 272. 77 Β. 
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ΡΙαΐο Ρρτοσβεαβ ἴο ἤδῖτον [Π6 οα56 ἄονῃ ἴο τηδη: “Νοῦν 85 ἰοποῆϊηρ 
γοῦτ ΚΙπα (1.6. πηδη ΚΙ), οἸανεσ ἐποΌρἢ {πῸ ἰεδάδῖβ οὔ {πΠ6 οἰτγ θῈ ΠΟΙ, 
γοῖι εὐποαίθα, ΠΟΠπῈ {Π8 ΠΠΟΓΘ 0011 {παν ὈΥ ΘΔ]! ]οἢ ἰορεῖπευ ἢ 
Ρετοαρίίοη οδίδιη ̓  (ΤΠ Θγα Πγ, Ζ1} ἐλε οὐΐαϊηη 97.) “βοοα οἤδβρτιπρ δπᾶ 
ΠΟ οἴβρυιηρ, [αϊ 1 νν}}} δβοαρα Πϑῖη, αηα {Π6 δ  Ψ1Π σοπλα νν θη {ΠῸῪ 
Μ}1}} θερεῖ σμΠ]άγθη Πα η {παν οαρῃΐ ποῖ. ὅϑανοίαὶ ροϊηΐβ [ἢ {Π15 Τα α]τ6 
ἴο Ὀ6 δχρίαϊπεά. ΕἸγβί : 1 Ρ]δοα οὗ τερϑαίηρ φορὰ καὶ ἀφορία Ῥ]αῖο 
ὙΠ 65 εὐγονίας τε καὶ ἀφορίας, Ὀδοδι158 1ἰ 15 ποῦ ΕΠΟΙΡῊ ἔοΥ [Π 6 ῬγΟΘΡΕΎ ΠΥ 
οὗ 1ῃε6 1ᾶθ8] ϑίαϊε πλθσεὶν ἴο ῥργοάτϊος ΟΠ] ἄγϑῃ ---ῃ 6 σΠ]ἄγθη τηπϑί 6 
Βοοά ἴῃ “πα}Πγ. Πα νγογά ἀφορίας 15 []] οὗἉ τηδϑῃη]ηρ ; 10 15 ἴη6 ἡπίγ οὗ 
1Π6 ΤᾺ]ΕΙ5. ἴο ΓΘ ΘΥ, 1 ΡΟΒ51016, ΠΠ|1|ο1 ἀπο η5. πηργοάποίξινε, πάντα δια- 
κελευσάμενοι προθυμεῖσθαι, μάλιστα μὲν μηδ᾽ εἰς φῶς ἐκφέρειν κύημα 
μηδέ γ᾽ ἕν, ἐὰν γένηται, ἐὰν δέ τι βιάσηται, οὕτω τιθέναι, ὡς οὐκ οὔσης 
τροφῆς τῷ τοιούτῳ (Υ 461: 0)... ϑεοοηάᾶ: ψῇηδὶ 15 ἴΠπ6 τηξαηῖηρ οὗ 
λογισμὸς μετ᾽ αἰσθήσεως ῦΡ Νοῖπιηρ, νεῖν τεοοηάιίθ. Βοΐῃ οδ]ο Ἰδέ] οι 
Δ Π4 Ρειοθρίίοη ὈΥ (Π6 56 865 τηϊδ Ὀ6 ΕἸΠρΡ]ογεα ὈΥ {πε τι]θῖβ 1ἢ 
ΔΥγδηρίηρ [Π6 ἀδίδ1]5 σοηπθοίεα ἢ τηδιτίαρα ἃπΠα {Π6 ὈΓΙΠρΊηΡ ΠΡ οὗ 
ΟΠ] άγθη : ῬΕΓΟΘΡΙΟΙ [ῸΓ ἘΧχαιηρ] 6 ἢ δϑυΠπρ Παὶ σοι ρ] 65. αὐτὰ ἴο ΡῈ 
Ὀτουρης ἰορείμεσ (Υ 459 Α ἢ), ψγῃϊοῦ ΟΠ] ἄγε 5ῃοι]α θῈ τεαγθ, πὰ 
ὙΠΟ ΕἘΧροβαα (460 Ο 8}.), Δα οϑ]οπ] αι ἴῃ οΥάεσ ἴο ἀδίθγμηϊπα ὑνηδί 
ΠΌΙΉΕΙ Οὗ Π]δΙΤΙαρῈ 5. 816 πΕΘαθά ἴο Κεαρ {πΠ6 ρΡορυϊδίϊοη ΠΘαυ]Ὺ ἘΠ ΓΟΥΤὴ 
(46ο Α), ψῆδῖ ΘΟ Ρ] 65 ΤΠΔΥ ΤΠΔΥΤΥ ὈΓ ΤΘαΒοη οὗ ἂρ (460 Εὶ Π(.), ἀπ ΟΥΠΕΥ 
{Π]ηρ5 ἴοο {{Ἰν14] ἴο πηθηίοη. Ῥ]αΐο τηθϑηβ ἴπαΐ ἤοννενεῚ νγ}6}} {Π6 τα] 65 
ΘΙΏΡΙΟΥ {Π6 τηθ8η5 δἱ ἴπ6}. ἀἸ5ροϑ4], [Παΐ 15, λογισμός ἀπά αἴσθησις, γεῖ 
{ΠῈ6 {ἰπ16 Μ01}} σοιηθ ΏΘΠ τη] βία 65 721245{ ὨΡΡΕη. δα ἀγα ποΐ ἴο Ὀ]απΊ8 
[16 τα] θ5 οὐ οἵ ρεσγίβος οἰἵγ, ποὺ γεῖ αἴσθησις (ἢ Ατηθ]πι5 ἃρΡ. Ρτοοὶ. 
1.ο. Ρ. 29 ἀπᾶ Νεί]εθηρ Ζοεί. ἀραὶ ζδ67721. 11 Ρ. 302): ἴοΥ [6 τϑὰ] ,ῦλγι5 οὗ 
ογίρο γιαζῖ, ἃ5. νγ6. 5841] ΘΠ ΟΥΓΥ ἀἸβοονου, 15 {πΠ6 {Ππηίνειβθ, [Π6 [8 ]υτα οἵ 
ΠΟ56 ΘΠΘΥΡΊΘ5. 15 ὈΕΡΊΠΠΙηρ ἰο δἤξοϊς {π6 1466 8] οἰζγ, ἃ5. ΜΧ0Ὲ}} ἃ5. Ἔν εἰ Ὺ 
ΟἴΠΕΓ ροχίοη οὗ ἴῃ 6 νγῃ016. 8686 ὁ καὶ 4π4 7. 

δ 5. 772 περίοδος οΥ 1.6 θεῖον γεννητόν. 

γε εοὴῆξ πον ἴο ἴπ6ὶ ψογβ ἔστι δὲ θείῳ μὲν γεννητῷ περίοδος ἣν 
ἀριθμὸς περιλαμβάνει τέλειος. Ῥ]αίο Πα5 5ἰαίεα {Πδΐ 411 ζῷα παν ἃ Πχεά 
ΡεΠοά οἵ ρεϑίδιοη : ΠῈ ΠΟΥ ρτοσεβαβ ἴο 468] ψΊ ἢ {Π6 Ρετῖο 5 οἵ (1) {πὸ 
θεῖον γεννητόν Δῃ4 (2) [Π6 ἀνθρώπειον, ὈερίΠηΙηρ ΜΙ της θεῖον, οἡ {πε 
ΡΓΠΟΙΡΙΕ ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα. 

ΒΟ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ5 ΤΟ] ΌΠΙΓῈ ἰ ΡῈ αἰἸβοιιβ5θα Ὀθίογα 8 δὴ γίνε αἵ 
Ῥ]αΐο᾽5 πηθδηϊηρ---ν]Ζ. : περίοδος, περιλαμβάνει, ἀριθμὸς τέλειος, ἀηα θεῖον 
γεννητόν. 

ΤΠΕ νοι περίοδος τηδδη5 ποίμ]ηρ ΠΊοτα ἔπη “ΨΥ τοιηα. Οἠ8 
σοΙηρ]εία στανοϊαςοη οὐ ΔΠΥ Οἶτοῖα 15 ἃ περίοδος: ἴχ0 ΟΥ πηοῦα οὗ ἴΠ68 
ΘΔ 116 ΟἸΤΟΙΘ, ΟΥ̓ ΟΘΠ6 (ΟΥ Π1ΟΓΘ) οὗ οΠ6 οΟἰτο]α ἃπα ὁΠ6 (ΟΥ Τ]016) οἵ Δῃο οι ΠΕ 
ΟΥ ΟἴΠεῖ5, 416 περίοδοι. ΤἼΪ5. 1} ποῖ Ὀ6 ἀβηϊθα ὈΚΥ ΔὴΥ οὴθ ψγῃ0 Μ1}} 
ταἰτα 1Π6 του] ἰο δίπαν 5486 Ὀ. δἰάθβ ἴΠ6 Ἐχδῃρὶ 85. αιοΐθα 1 Αϑι5 
Τιαχίςοη οὗ ἴπῸ ιι586 οὗ περίοδος ἰῃ Ῥ]αίο. [Ι͂ἢ {πΠ6 ργεβδθηΐ ρᾶϑϑαρε ἴπ6. 
ΟὙΤΑΥ ΤΟΙ Πα 15 {παὶ ἀ6βου 6 α ἀρονα ἴῃ {Π6 ὑνογ5 ὅταν περιτροπαὶ ἑκάστοις 
κύκλων πεοιφορὰς ξυνάπτωσι: [Π8 περίοδος οἵ ἃ θεῖον γεννητόν 15 [ΠΟΓΘΙΟΓΕ 
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Γ]Π]1εα ὅταν περιτροπὴ θείῳ γεννητῷ κύκλου περιφορὰν ξυνάπτῃ. Νον [ἔ 
Πᾶ5 Δἰγεδ αν θβεη βῆδνῃ πᾶΐ [Π6 ῬγΟΓά5 ἔγο ἢ ὅταν περιτροπαί ἴο ἐναντίοις 
ΤΕΙΕΓ ἴο ροτὶοαϑβ οἵ ρεϑίδιίοη, 50 {παΐ [Π6 περίοδος οἵ 4 θεῖον γεννητόν 15 
1ῃ6 ρεποά οἵ ρεβίδίίοη ΜνΠ]οἢ 6 ηα5 ἴῃ ἴπε Ὀἰγιῃ οὗ ἃ ἀϊνίηθ ογεαίασο᾽. 
ἼΠ15 15 [Π6 ΟἿ]Ὺ ΡΟΒ51016 ᾿πἰαγργείδίοη οὗ {Π6 σβαῖ, ΠΟΥ 15 1ἴΠη6 τηθδηϊηρ 
ΟἰΠΘΎν 56 {ΠΔ ΔΡΡΙΟΡτΙαΐθ, 45. νν1}} ἀρρθαῦ ἤθη γα Δρρτεπεμα ψηδί ἴῃς 
«ἄΙνΊηα ογεδίμγε ἦ 15. 

ΤΠ6 ψοτιὰά περιλαμβάνει τλρδη5 “ΠΟΠΊΡΓΘἢΠ 6 Π5.᾽ 1 ἃ ΠΌΠΡΕΓ 15 
τεργεϑεηίεα Ὀγ ἃ γϑοίδηρῖα, [15 51665, Οὐ ἔδοίουβ, τὰ βα]4 ἴο " ομηρτεπεηά᾽ 
ἰἴ, 25 ἰὴ Ζ φασί. τ48 Α, ΨΠΕΓΕ {Π6 ΠυΠΊΡΕΓ ΠΟ μείζων καὶ ἐλάττων 
ἀεὶ πλευρὰ περιλαμβάνει 15 “4115 ἃ προμήκης ἀριθμός. [πὶ ἴῃς ῥτεβεηΐ 
(856, ΜῈ δ΄ῖ6Ὲ ἀδδιηρ, ποῖ ΜῈ ἃ Πα θοτ, πὶ ΙΓ ἃ περίοδος ΜΥΏΙΟἢ 15 
ΠΟΙΡΓΘΠαπθα ὈΥ ἃ ΠΙΠΊΌΟΙ, ΔΠα τΠδ΄ ΠΕΠΡΕΙ περιλαμβάνει περίοδον 
ΠΟ σῖνεθ [Π6 {{π|6ὲ {Παΐ {πΠ6 τανοϊας!οη ἴα καθ ἴο ΔοσΟΠΊΡ]15}. ὉΤῃα 
Ρειοά οἵ ρμεβίαίιοη οὗ ἃ αϊνίηβ ογϑαίιγα 15 [Πϑγαίογα Ἐχργαϑβεα ΌγῪ ἃ 
“ΒΠΔ4] ΠΕΠΊΠ ΘΓ. 

Ι 011} πον αἸβοιι55 {Π6 ννογάβ τέλειος ἀριθμός. Τι 15 νγγν 61] Κηονη {Πδΐ 
ἃ “Ῥεγίεοι ᾽ ΠΌΠΊΒΕΥ τηεδηΐ ἴο Ἐπ 01145 Δη ἃ Οτξεκ δι ΠἸΘ Ἰοἰδ ἢ 5 βΈΠ ΓΑ ΠΥ 
ἃ ὨῸΠΊΡΕΙ ΜΏ]ΟΪ. 15 6414] ἴο [Π6 β5ιπὶ οἵ 15 ἀϊνίβουϑ, 6.9. ὅ τ τ 2 Ὁ 2; 
ἡϑετιε τ δ4ιε7,χει4. ΑἸΓΠΟῸΡΉ {Πεγα 15 ΠΟ ἴγασα οὗὨ 5110} ἃ πιθδηϊηρ 
1η Ρ]αΐο, ΠΟΥ ἴῃ [Π6 γαρτηθηΐίβ οἵ ῬΠΠ]ΟΪαιβὅ, {Π6 ἀϑᾶρα ΤΠΔΥῪ νεῖν ΜΕ ]] 
Ῥὲ οἱά: πὶ Ἔνθ δηλοηρ ἴΠ6 Ῥγίπαρογεδηθ ΠΕΠΏΕΥΒ. ἀ΄6 οἰζαη οΔ]]6 4 
“Ῥετίβοϊ, δἰ Ππουρῇ {παν αι ποί δαπίναϊθηξ ἴο [Π6 5π| οὗ {ΠΕ 1} ἐδοίοτϑ ἡ. 
ὙἼΠ6 τέλειος ἀριθμός 2αγ ἐχεολίεγιτθ νγὰ5. τὸ ἀοσογαϊηρ το ῬΠΙΠοΪδιιβ : θεωρεῖν 
δεῖ τὰ ἔργα καὶ τὰν ἐσσίαν τῶ ἀριθμῶ καττὰν δύναμιν, ἅτις ἐστὶν ἐν τᾷ 
δεκάδι: μεγάλα γὰρ καὶ παντελὴς καὶ παντοεργὸς καὶ θείω καὶ οὐρανίω βίω 
καὶ ἀνθρωπίνω ἀρχὰ καὶ ἁγεμὼν καὶ κοσμήτειρα ἃ δύναμις ἃ τᾶς δεκάδοςῦ. Βαϊ 
1ο ν»γὰ5 Ὁδ] θα ὈΥ {ΠῈπΠὶ παντελής ΟΥ τέλειος 511} }Υ ὈδΟδι56, ἃ5 ἴῃΠ6 Ῥαβὶβ οὗ 
{ΠΕ1γ βυϑίθιη οἵ οδ]ου]αί!οη, νυ ΟΠ νγὰ8 ἃ ἀθοϊ πα] ΟΠ6, ᾿ξ τηαν Ὀ6 τορατάεα 
85 ἴΠ6 “σΟΠΒΕΠΠΊΠΠΔΙΙΠΡ ̓  ΟΥ̓“ 81]-ΘΠ]ηρ ̓  ΠῚ 6 τ, [Π6 ΠῚ 615 ἀρονε ἴθ 
Ῥεΐηρ σοῃβι 4θγθα τη θγεὶν ταρείοη5 οὗ [ης τέ ἰεη δ. Ρ]αΐο ννὰβ8. ρεῖ- 
(βοῦν δὲ ΠΠατίν ἴο 94}} ΔΗΥ ΟἾΠΕΥ Πυιη ΕΓ τέλειος ν ΠΟ ἢ “6 η5᾽ ΟΥ̓“ ὈΓΙηΡ5 
ἃ. σοῃΒυ τ ΔΙΙΟΙ ἴ,᾽ Δη6 ἴῃ ΡοΙΪηΐ οὗ δος Π6 ἄοεβ 80 ἴἢ (6 Ζ ας. Τῃ 
3090 Ὁ οὗ παι αϊαϊοσιιθ γα ἢπα (Π6 ψογάβ: ἔστι δ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧττον 
κατανοῆσαι δυνατόν, ὡς ὅ γε τέλειος ἀριθμὸς χρόνου τὸν τέλειον ἐνιαυτὸν 

1 ῬῸΥ περίοδος ἴπ {Π6 56η86 οἵ “ ρευϊοά 
οὗ σεβίαζοη,᾽ οἴ. ΑὙβέάες Οὐϊηΐ. 7926 77:|- 
σίσα, Ῥ. 143 ΜεΙ͂Ρ. ταῖς τῶν ἑπταμήνων 
περιόδοις. ΜδηΥ νυἱΐουϑ οἡ ἴῃς ΝΌΤΟΥ 
ὉΠ οτβϑίδηα Ὀγ περίοδος " {Πτη]αυ5Ζοἱτ᾽ (6... 
ΖΕ]]ΘΥἦ 11 1, Ρ. 858 72.) : Ῥαΐ [Π6 νγογά τηϊιϑὶ 
οἵ οουτϑα Ὀ68 ᾿πιεγργοίβα Ὀν ννμαΐ ργθοθάθς 
δηὰ [Ὁ]]Ονν5. 1 Πᾶνα 5ῃδννῃ (Παΐ “ ροτϊοά 
οἵ ρεβίαι μ᾽ 15 [Π 8 ΟἿΪΥ πηθαηϊηρ Ὑν ΠΟ 
Παιτηοηἶβεβ ὙΠ ὅταν περιτροπαὶ κτλ. 
ἀθονβΕ, δηά ἴξ 15 {πε ΟΠ]Ὺ πηθδηΐϊηρ ΡΟ5510]6 
θεῖον, μού (Π6 ρειοᾶ οὐ (ῃ6. Πιυπιαπ 
οΥθαΐαγα 15 ἀΘβου θά. 

2. Ψ1Γ αἱ. 23 τέλειος ἀριθμός ἐστιν ὁ τοῖς 
ἑαυτοῦ μέρεσιν ἴσος ὦν. 

8. ὅπη οἵ ΡΒΙ]ΟΪ αιιϑ᾽ ἵἹγαρηιθηΐβ, ΠΟΙ ΠΟΥ 

Α. Ῥ, 11. 

ΒΘηαΐπα ΟΥ̓ ποῖ, 8Υ6 αἱ 411 Ἔνβηΐβ, π᾿ ΤΟΥ͂ 
ΟΡ ΠΪΟΠ, [Ο]ΘΥΆὈ]Υ θαυΐγυ. 

4 ς,(ρ. 3 π4 9: 566 (ῃς Ζ᾽ζδοῖορ. ΑΙ γίλλν. 
ῬΡ- 183, 58 εἀ. Α5ι. Ὑὴδ πη ΕΥ 3 15 Οἢ 
ΡῬ- 13 5α14 ἴο δ τέλειος ἰδιαίτερον τῶν 
ἄλλων, ᾿τηΡΙ γΙηρ {Παΐ ΟἰΠΕΥ ΠῚ 6 Υ5 Πὰν 
αἰθοὸ Ὀς τέλειοι, [ΠΟ ρΡῊ ἴῃ ἃ 1655 Ξρεβοϊῆς 
56η56. Οἵ. Ἰρϑιηπια (τείοσγθα ἴο ἃρονε) 
ΡΡ. 84. 

δ Ἄγαρ. τ3 ἴῃ Μυ]]δοἢ 1 Ρ. 4. 
6 ὅεὲ Ζε)]εσῦ 1 Ρ. 398 2. 2, δῃᾷ Ατίβ- 

τοῖ]6 φποίεα {Πογ6. 
7. (δηΐου ἴῃ μὶς Χγγ δετγιρο)ι κι), Οἐδεῖ, 

εἶεν ἤ7αΐλ. Ρ. 142. ἀρτθεὲβ ἴῃ ἀδηγίηρ {πὲ 
“Ῥογίδοϊς πα ΠΊ ΡΟΣ ἡ ΠΘΓῈ ΠιΘΔη5 “ἃ ΠΌΠΙΌΕΘΥ 
6414] ἴο [Π6 5ι1ηῚ οἱ 115 αἰ νίβουβ. 

19 
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πληροῖ τότε, ὅταν ἁπασῶν τῶν ὀκτὼ περιόδων τὰ πρὸς ἄλληλα ξυμπερανθέντα 
τάχη σχῇ κεφαλὴν τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως ἀναμετρηθέντα κύκλῳ. ΤΙ ἰ5 
Τρ Εγ ΒΕ] 4 ἐμαὶ γα Πᾶνα Ποα ἃ γϑίεσγεπος ἴο ἃ ατεαὶ Υεατ-- [Π6 ρετοά 
ὙΊ ἢ ὙνΠ] ἢ. 4}1 [Π6 εἰρῃς οἰγοῖθβ᾽ γανοϊνίηρ δγοιη τΠ6 δαγίῃ 5ἰτημ]- 
ἰδ ΠΘΟΌΒΙΥ ΓΘΔΟἢ {Π6 ΡΟΙΠηΙ ΤῸΠῚ ἡν] ἢ {πεν βίαγίεα αἱ {ΠῸ σοτηηθποδιηθηΐ 
οἵ οἵ ογοϊθ. Νὸον 1Γ Ρ]αῖο δ]]ονγεαᾶ ΠΙ ΠΊ56 1 το 6411 {πΠ6Ὸ Πα ΠΟΥ ν ΠΙοἢ 
ΤΠΘΆΒΊΓΕ5. ἃ. ΟΥΟ]6 οἵ [Π6 νου] 5 ΠΠἴὸ ἃ " ἤπα]᾽ οὐ “ δπαϊηρ᾽ παπηθογ, ἰ ἰ5 
οἰθαγ {παΐ ἢς τ]ρηϊ ΜΠ 6418] Ργορυιεῖν ἈΡΡΙν ἴῃς ἐριπεῖ τέλειος ἴο {ΠῸ 
ὨΌΠῚ ΕΓ νΠ]Οἢ ΘΟΙΏρΡ]Εἰ65 οὐ {πΠ|Π]5 (τελειοῖ) " [η6 ΟΣ] ̓ς ογθαιίοη ; ἴῸυ {πὸ 
θεῖον γεννητόν, 85. Μ11 ΡῬΓΘΒΘΠΓΥ θῈ 5Πανη, 15 {πΠ6Ὸ6 οὐ] δηᾶ ΠΟΙΠΙηΡ 
ΤΟΤΕ. ὙΥΠαΐ {Π6 ῬΔΙΓΟΙ]ΔΥ ΠΌΡΕ 15, Π6 ἄοθβ ποί 58: 8Π4 πΠῸ οπ8 
Ὑ}01}} Ὀ]Α Πγ16. Ὠ]ΠῚ [ῸΓ Π15 γτοιοθποοῖ, 

ὙὝΠΕΓΕ τοπηδίη ῃ6 ὑγοτάβ. θείῳ γεννητῷς: ὙΠ6, δηοίθηΐϊβ΄ Ἐχρ αἰ ποά 
ἴΠ6568 ψοσγά5, Μ 1 ροσίβοϊ }πβίϊος, ἃ5 γοίυγίηρ ἴο {πῸ Τ]ηΐνοῖβε : οὐρανὸς ἢ 
κόσμος ἢ καὶ ἀλλο ὅ τί ποτε ὀνομαζόμενος μάλιστ᾽ ἂν δέχοιτο, τοῦθ᾽ ἡμῖν 
ἀνομάσθω (77. 28 Β). [πη {πΠ6 Ζξζριαοιες ἴΠ6γα 15 ἀρ ηἠδηξ ον άθηςα {Ππαΐ 
Ῥ]αῖο τεραιάβα 1ῃ6 οι] ἃ5 ἃ αἰνίπε ογθδίιγε : τόνδε τὸν κόσμον, Π6 
58 γγ5, ζῷον ἔμψυχον ἔννουν τε τῇ ἀληθείᾳ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ γενέσθαι 
πρόνοιαν", ΜῚΓΠ ὙΥ ΠΟ ΘΟΙΊΡΑΓῈ [Π6 ψψογ5. οὐ ῬΊΌοΪα5 (͵ Ζ72:. 80 Ὁ): 
ὅταν δὲ ἔμψυχον αὐτὸ καὶ ἔννουν ἴδῃς, θεὸν αὐτὸ καλέσεις, ὅπερ ὃ Πλάτων ἐν 
Πολιτείᾳ μὲν θεῖον γεννητόν, ἐνταῦθα δὲ θεὸν εὐδαίμονα προσειπεῖν τὸν 
κόσμον ἠξίωσε. ὙΠΟ {]ηΐνεῖβα 15 θεῖον, Ὀξδοδιι56 ἴΕ 15 ἃ αοα ; γεννητόν, 
Ὀδοδιιβα 1ἰ [5 ογεαίεα , 

ΤΠΕ θεῖον γεννητόν 15 {Ππογοίοτε [Π6 Ὑ͵ο 4, δπα {Π6 νοτήβ ψῃϊςο ἢ να 
ἤᾶνα Ὀθθη ἀἰβοιιβϑιηρ ΠΠΘ Δ (ῃδὲ 206 Ζΐηι6 αγ17,9. τυλίελ {δε τυυγίαῖ ἐς 171 
ζλ6 τυογηδ ὃς κογηῤγελοηαεα ἦγ α βλαΖ 07 φοϑ1 147,1 )1αἴζ᾽ γι1ε7)ιὦ7., [ῃ 8. 51ΖῈ οὗ 
γν ὨΙΟἢ ΡΊ]αίο ῥσι θη} ν σΟΠΟΘ8]5. 

1 νἱΖ. (Π6 οαἰτοῖὶθ οἵ {πῃε6 ΕἸχϑᾶ οἴαγϑ, 
Θαΐαγη, Ταρ᾿ τοῦ, Μαῖβ, Μεγουγν,  εηα5, 
στη, Μοοη: 5εὲ6 δῶ. Χ τό "ἢ. ὙΤΠοτα 
5. ἃ σοοά ἀεἤηϊίίοη οὗ ἴῃς ατεαΐ Ὑ βαγ ἴῃ 
Μδοτοῦ. .«ϑ0))171. «δεῖ. 1111. 10. 

2. Βυ (Πε “ νου] 5 ογεαίίοῃ ᾿ 15 πηεαηΐ, 
οὗ οουτβθ, {πΠ6 ἀδθνεὶορπγθηΐ οἵ ἃ κόσμος ΟΥ̓ 
οΥογϑα πηΐνϑῦβα οὐἵ οὔ {πὸ ΡΥ] πηθν ἃ] οἤδο8. 
Γῇ, 7». 30. Εἰ. ἀῃα 701. 273 Β πολλῆς ἣν 
μετέχον ἀταξίας πρὶν εἰς τὸν νῦν κόσμον 
ἀφικέσθαι. Τὶ οπρσῃϊ ἴο ΒΕ τῃηθηίοηθα Ποῖα 
[Πα 1 Γουπλθυ]ν ἐποιρῆς (Π6 Ρευϊοά οὗ {πε 
θεῖον γεννητόν 15 ἀοίτι4}} 5ρεοϊπεά Ὀγ Ρ]αίο 
ἴῃ [Πε 56 7πεῖ, δῃα {παι 11 15 ἰΙἀθ πιο] νΊ ἢ 
ΟἿΘ οὗ {Π6 ἔνγο Παυιηοηΐθβ ; θαΐ {Π6 146 π|1- 
βοαίίοη οσαηποΐῖ Ὀε συϑίαϊηεα, ἀπά 1 πον 
ψυ] Πάγανν 11. 

8. τελειοῖ 15 1564 νυν] [Π 6 58 η16 πη θα] ηρ 
ἴῃ ἴῃς 7 εοϊ. Αγίλληι. Ρ. 58 Αϑβί: καλεῖ- 
ται δὲ αὐτὴ (55. ἐννεάς) τελεσφόρος, τελειοῖ 
δὲ τὰ ἐννεάμηνα. 

4 866 ΡΙ]αίαγοῃ περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυ- 
χογονίας Το. ΙΟΙ7 Ο ἀπά {Π6 γείειθηοθβ ἴῃ 
ΘΟΠ ΠΟΙ ογ. 

δ 208: Οἵ. 30}, 32 Ὁ, 344, 348 (εὐδαί- 

μονα θεὸν αὐτὸν ἔγεννήσατο) ἀπ 37 6. 
6. 77η71. ,Χ8 Β γέγονεν᾽ ὁρατὸς γὰρ ἁπτός 

τε ἔστι καὶ σῶμα ἔχων, πάντα δὲ τὰ τοι- 
αῦτα αἰσθητά, τὰ δ᾽ αἰσθητά, δόξῃ περι- 
ληπτὰ μετ᾽ αἰσθήσεως, γιγνόμενα καὶ γεν- 
νητὰ ἐφάνη. ΔΝ ΏΘΙΠΕΙ {Π656 ννοσάβ ἀγα ἴο 
Ῥε ἴδκβη ἴῃ {πεῖν 16 γα] τηθδηϊηρ Οὐ ποῖ, 
1 ψ}}}} 86 δ] οννεα {παΐ 1 Ρ]αΐο σα οΔ]]} 
{η6 ννουἹά γεννητόν ἴθ {ῃ6 7 Ἴγηαδις, ἢδ 
ΠΊΔΥ ἄο 50 νυν] Θά 14] ᾿π5ιῖσα ἴῃ (Π6 3)6- 
2μό[ίς. 

7 Τὴ (ἢς Οὐρῃϊς νϑύϑθϑ {πὶ ἰάθηξοαὶ 
ΤηΘίαρ ΠΟΥ 15 ἰοαηα : 566 Ῥίοοὶ. ἡ): 77 1. 
948 πάντα γὰρ ἐν Ζηνὸς μεγάλου τάδε δώ- 
ματι κεῖται καὶ Δηνὸς δ᾽ ἐνὶ γαστέρι 
σύν ῥα πεφύκει ἀπὰ 95 τοὔνεκα σὺν τῷ 
παντὶ Διὸς πάλιν ἐντὸς ἐτύχθη ' αἰθέρος 
εὐρείης ἠδ᾽ οὐρανοῦ ἀγλαὸν ὕψος κτλ. ΤΙ 
ἴδ νν6}} κῆοννη {Παΐ {Ππογς 15 ἃ Ιαῦρα δ᾽ θπηθηΐ 
οἵ ΟΥρῃϊς θα θὲ οιηθοάϊθα ἴῃ Ῥγίπαρο- 
ΥΘΔΉΪ5} ; ΔΠ4 1{ {Π6 56 νθῦβεβ ἅ1Ὲ ΘαΥΪῪ ΟΥ̓ 
ΘπΟαν δη βαυ]ν ἰγαάϊ!οη, {πε ἤρτιε νυ ἢ ϊο ἢ 
Ρ]αίο ἤθῦθ δ Ρ]ΟΥ5. ΠΊΔΥ ἰἴ56 1 θ6 ἰαϊκοπ 
ἔγτοπὴ ῬγυιΠαρσούθδῃ ΟΊ ΓΟΘ5. 
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δ 4. 72:2 περίοδος 9 ἦε ἀνθρώπειον γεννητόν. 

ΤῊΘ ρϑποῖαὶ βἰαίειηθηῖ, ἢ ΒΙοἢ 6 βίαγι θα, (Πα Ἔνεῦν Πνὶηρ 

{πΐπρ μὰ5 ἃ ἢχϑαᾷ ρεποά οὗ ρεβίδιοη, μὰ5 ΠΟΥ δἵ ἰαϑὲ Ὀθθὴ παιτουγθὰ 

ἄονῃ ἴο πιᾶῃ. Τπδα ρειὶοα οἱ ρεβίδιιοη ἴογ ἃ ἰιππιαη οΥθαίαγθ, 585 

Ῥ]αίο, ἰ5 {πὸ “ἢγϑὲ πα θο ἴῃ ΨΠ]οἢ τοοῖ δηα 5 πᾶγα ἸΠΟΥΘΒΙη95, ΘΟΠῚ- 

ΡΓομεμαϊηρ ττϑε ἀἰδίαποθϑ πα ἔοαγ Πμη]15, οὗ 6] δι οὐ. ΜΜΠ]ΟὮ τηλ Κα {|κ6 

Δα ἀπ||κ8 δηα ναχ ἀπ ἡν8 6, ΓΕ ΕΓ 4}} {πη 5. ΘοηνεΎβΆ 018 Πα Ταϊ]ο ΠΑ] 

τουνναγβ ομ6 ἃποίμει. 
ΤῊςδ τ Πυπθίϊοαὶ πηθαπίηρ οὗ [5 βεπίθησθ, 85 ΜῈ Πᾶνβ 566ῇ, 15 

3.|457ι᾽ Ξ- ςιό, τῃ6 παμθεῖβ 3, 4, Πα κα ἀδηοίίηρ {με 5ἰ4ββ οἔ {ΠῈ 

Ῥγιπαρούθαη {πδηρ]θ. [π᾿ ΟΥΘΓ ἴο ἀρργθπαηα ἰἴ5. Γθὰ] 5ἰβῃίβοδηος, ἰζ 

Ὑ}}1 Ὁ6 ΠΕΟΘΒΘΑΤΥ ἴο 54Υ βοιπθίπΐηρ ἀρουΐ (1) [Π6 ΠυηθΕΙ5. 3, 4, δηᾺ 

5, (2) ἴπ86 βχργεββίοη. αὐξήσεις δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι, τρεῖς 

ἀποστάσεις, τέτταρας δὲ ὅρους λαβοῦσαι, ἀπᾶα (3) ἴπΠ6 γἼΠΟ]Θ. ΠΌΠΊΡΟΥ 

216 τορείμεῦ ψ 1 πάντα προσήγορα καὶ ῥητὰ πρὸς ἄλληλα ἀπέφηναν. 

Α5 τεραγάβ [8 ὨΙΠΏθΕΙ5. 3, 4, ΔΠ4 5, 1 Πᾶνα δἰγθδαν δ πάθεα ἴο 

της ονιάφηςε ψμίοῃ {ποτα ἰἴ5 ἔου Ποϊάϊηρ (μαΐ Ρ]αῖο τηδάβ π86 οἵ 1ῃ68 

Ῥυιπαρογθδῃ ἱτίδηρ]α τὨγοιυρῃουΐ τῃ6 Νυϊθθετ. ΤῊ οἰ 6ϑὲ [65ἘΠΠΊΟΉν, 

85 6 5Π8}1 566 ἴῃ Ῥατγὶ ΠῚ, ἰ5 ἐπα οἵ Ατιβίοι!α, δηα Ῥγδοι!οα! ]ν 41} τΠ6 

δποϊθηξ σοιηπηδπίδίουβ, ἃ5 ΔρΡΡθαΥβ ἔγοιη ΡΙΟΟΪῈ5 (1.0. 1 ΡΡ. 22 4), πιὰ δ 

ἴη6 ἤρατε ἰπ αποϑίίοη [6 5ἴαγηρ- ροὶπ οὐἨ ΠΘΑΠΥ 4}} {ΠΟῚΓ ἰὴ ν ΘΒ ΠΡ ΓΙΟῊ5 

οα [Ππ6 ϑαθήθοῖ. ὙΠαΐ {π6 ργορδγίεβ οἵ {Π|5 ὑΠἸΔ 616 ὑγοῦα Ἐπιρὶουεα ὈΥ 

ἴη6 Ῥγιπαρογθαηβ ἴο Ἔχρὶαΐη ἀπα βῃίογοθ [6 ΙΓ ΘΙῚ ὈΓΥΟ]ΟΡΊΟΔ] [ΠΘΟΥΙ65, 

ἰ5 αἶβὸ αἰζδϑίθα ἔῸΠῚ ΠΊΔΠΥ 50 ΈΓΟ65, 510} ἃ5. ΑΥΙβ[ 1465. Ὁ] ΕΠ]ΔΉ115. ΠῚ 

τοι Ε΄. Μείθοπι -- 89 { [4Πἢ, Ῥτοοαβ 1. ας. Ρ. 26 ὅτι ἀπὸ τοῦ τριγώνου 

τούτου δείκνυσιν Πυθαγόρας τὰς τῶν ἑπταμήνων καὶ ἐννεαμήνων εὐγονίας 

καὶ τὰς τῶν ὀκταμήνων πηρώσεις, ΝΙσοΙΊΔΟΠι5 ἰχωγῥέ. ἐς Δίεονι, ἴῃ 

νοῃ η5 27πι5. «5. ΟἿ. ΡΡ. 278 ἢ, 7Πεοί. 47. Ρ. 40 Αϑβί, ἀπ (βη- 

βοιπι5 αἷ αἱ Λιαί. ττ (τεάδο δα ρτοροβίζιιη, αὐ ἀοοβαμη απ]4 Ῥγίπα- 

βοταὰβ 4θ Ὠιπηθῖο ἀἰθγαμι δα ρδτίιδ ΡΘγΓ ΘΠ ἘΠ 5ΘΉΒΘΠῈ εἴθ. ΤῈΘ 

ΔαΙ ΠΟΥ ν ΓΟ] Ὀγ (δηβουῖπαβ ΤὨγοῦρμους {Π|5. Παρίου, πα ἰηἀθρὰ 

τπτουρθουῦς [Π6 νΠΟ]Ὲ οἵ οπαρίειβ 4---ξ15, 15.  ΆΓΓΟ, ἃ5 [)16]5 Πὰ5. 5ῇθβ ἢ 

ἴοοα. (ἴγ. ΡΡ. 186 84). Οομπηρατα αἰβοὸ Ρ]πῖ. περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχο- 

γονίας 12. τοι8 Β δης [ῖορ. Γι Δοτῖ. ΝΠ 29. ΤῊ6 πηοϑὲ Ἐχαοί ΡΑτΆ]}16] 

ἴο ἴῃς οαἰουϊαϊίοη ἁἀορίεα Ὀγ ΡΙ]αῖο 15 ἐοιιπα ἴῃ 1ἴΠ6 Ρᾶβϑαββ αἰτεααν 

4ιοίεα οι Ατίβιις5 1. ο. Ρ. 89. [14Ππη: ἀλλ᾽ εἰ καὶ τῶν πλευρῶν ἑκάστην 

κατὰ βάθος αὐξήσαιμεν (βάθος γὰρ ἡ σώματος φύσις), ποιήσαιμεν ἂν τὸν 

διακόσια δεκαέξ, ἰσάριθμον ὄντα σύνεγγυς τῷ τῶν ἑπταμήνων. Υε πᾶν 

τπογείογε, 1 {πΐπῖκ, τερατά ἴὸ δ5. οθιαίη ἴΠαΐ Ρ]αἴο 5 οοβϑὶν [ο] νης 

(μ6 Ῥγιπαρογεαπβ ἤθη Π6 ΟΧΡΓΕ5565 (Π6 ροτὶοα οἵ Πιπηδη βοβίδιϊομ ἴῃ 

(6γπῚ15 οἵ {Πεὶγ ἐανουτγια ἰτἰαηρ]θ. [ἢ ψηδὶ 5658 416 {Π6 ΠΌΠΟΙ 3, 4) 5 

54] “ἴο τηᾶ Κα {πὸ ἀηᾷ πη] 1κα ἀπ νγὰχ ἀπ ναηθ᾽ Α5 16 ΠυΠΉΠ ΕΓ5 ἰὴ 

απρδϑίίοη ρτοάποα ποῖ ΟὨΪΥ ἴπΠ6 ΠπυμθῈΓ 216, Ὀὰΐ αἶδοὸ [ἢ 6 γεωμετρικὸς 

ἀριθμός τ2,06ο,οοο, νγὲ 5}}8}1 ΒῈ ἴῃ ἃ δία ροβίτοη ον ἀθα]ῖπρ, νυ 11} (Π]5 

ααδϑίϊοη δἰϊου να Πᾶνα ἱπίθγργείθα {Π6 πηθαπίηρ οὐ ἴΠ6 ἸΆΓΡΘΓ ἃ5 ψΜ6}} 

ἃ5 οἵ [Π6 5: 16 Γ πα θου. ΤῊϊβ 500] 6οΐ 5 Δοοογα ΠΡ ]ν ΓΟΒΘΓν ΘΑ [ῸΥ κὙ 5. 

ΤἼΘ ΡὨΓΆΒΘΟΙΟΡΥ οὗ αὐξήσεις δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι, τρεῖς 
19---2 
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ἀποστάσεις, τέτταρας δὲ ὕρους λαβοῦσαι 15 ἴῃ 41] ῬΤΟΡΔΌΙΠΙγ Ὀοιτονεα 
[ΓΟ ἢ] Ῥγιβαρογεδῃ οι Γοα5. ὅγε Πᾶνα δἰγοδαν 586θὴ (πδὲ (ῃη6 τιι56 οὗ {Π6 
ΟΓΩ “ἸΠοΥθαδε ἡ [ἢ {Π15 ΟΠ ΠΕΧΙΟΩ ἀρΊΘ 65. ΜΙ] ἢ ῬγιΠαβοσθδῃ ῬΙΠΟΙΡΙ65 
(Ρατ 1 ἱ 8.2), πα οὖν Δα ΠΟΥ 65. ἔῸΓ {ΠῸ τηθαηΐηρ οὗ τρεῖς ἀποστάσεις, 
τέτταρας δὲ ὅρους ψΕΙ6 ἴο ἃ ΠοΟΠ5Ι6ΕΥΆ Ὁ]6 αχίθηΐ νυ ΓΕ 5 νυ ἢ ἃ ῬΥΓΠΑροΓ Δ ἢ 
ὈΪ45 (Ρατὶ 1 ὃ 1). 866 δἷβδο Ατὶϑί. ἐδ εαϑίο ἃ τ. φόδΆ ἡ Πΐ. μεγέθους δὲ τὸ μὲν 
ἐφ᾽ ἕν γραμμή, τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο ἐπίπεδον, τὸ δ᾽ ἐπὶ τρία σῶμα---καθάπερ γάρ φασι 
καὶ οἱ Πυθαγόρειοι, τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν ὥρισται. Τί 
15 ΠΟΥΤΘΥΕΥ ΠΉΡΟΒΒΙ016 ἴο ὈΕΙΙΘνα [Παΐ 50 Ἰοηρ᾽ Δη4 ΘΠ ΌΤΟΙΙ5 8 ΘΧΡΓΘΘΒΙΟΩ 
γγνὰ5 Ἔνϑῇ 1η Ρ]αΐο᾽β {ΠΠὴ6 ἃ τερι ]ΔΥ ΡΓαβ6 ἴογ σα θΙηρ. “Ἴ16 ψοτα κυβικός 
Οὐοοι5. ΒΟΙἢ ἴῃ ΡΙαίο (777). 55 6, Ὁ) δῃά ἴῃ Ατγίβίου!ς (οὐδ Χν 3. οτοῦ 
26), δηα δἰ ποιρῃ κύβων αὔξην ἴῃ ΝΙΙ 528 Β Πα5 ἃ ἀΙΠεγθηΐ τη θδη]ηρ, νγῈ 
ΤΏΔΥ ΤΕΆΒΟΠΆΒΙΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴθαῖ αὐξήσεις κυβικαί νου] Πᾶνα οοηνουεά 1Π6 
πθαηϊηρ οὗ “οαὈ1ς ᾿πογθαβθβ᾽ ΟΥ “ΟΟΙηρβ᾽ ἴο Ρ]αΐο᾽ 5 σοῃ ΠῚ ΡΟΓΑΙΤΙΕ5. ἃ 5 
Ὑ}6}} δ5 ἴο ἃ ἰδίει. ρεηθγαίίοη (εξ. κυβικὴν αὔξησιν Φχοῦγέ. δα ΔΙΖΕΟΤ. 
Ρ. 279). Νὴ {Πϑὴ «14 ποὶ Ῥ]αΐο εἸρ Ιου {πᾶΐ ΟΥ̓ 50Π16 οἴει 64 88}}ν 
ΒΡῈ ΡὮταβαρΡ ΤΠ6Ὲ ΔΉΒΥΘΙ 5 {παΐ (Π6 νγνογάβ. βεϊβοίβξα Ὀγ Ρ]αΐο δῖξ 
1ηἰεη 64 ἴο Πᾶνα ἃ βϑιρῃϊῆοδηςσε οὗ {ΠΕ ῚΓ οὐ, ἴῃ Δα! οη ἴο {Π6 Δι ἢ- 
τη Θ 8] ργοσα85 οὗ σα θὴρ νΠ]Οἢ {παν ἄδϑοῦθα. Ὗγε δῖα ἀβαϊϊηρ ἢ 1ἢ 6 
Γουτηδίίοη οὗ ἃ Πυπιδη ΟΠ], πα, ἃ5. Ατιϑιϊθϑ τοιηηθ τ5, βάθος ἡ 
σώματος φύσις. Ἐν ΘΧΡΓΟΒΒΙηρ [Π6 ῬΥΟΟα85 νον 85 “τοοῖ δῃηα 568 16 
1πογθαβιηρ5,᾽ Ρ]αΐο πε πα ἴο ΓΕΠΊΠ6 τι5 ἐΠαΐ {Π6 ππτηδη, ὸ ἄνα νυ ΟΥΠΕΥ 
5014 θοάγ, 15. Ὀ8ΠῸ πρ τοιη {πε 11π6, νΏ]Οἢ ΠγΑἸτ65 ἐπιφάνεια 45 ἐπιφάνεια 
τ Κε5 σῶμα (Το Ρ. 82). ὍΤῆαε βᾶπὴ6 ἄδϑισα ἰοὸ δα ταΐα ἃ ἴπθοῦγ οἵ 
1{πεῸ αἸΠδγθηΐ βίαρεβ ἴῃ {Π6 στονίῃ οἵ [Π6 ἀνθρώπειον γεννητόν 15 ΔΡαΙΘῺΐ 
4150 ἴῃ τρεῖς ἀποστάσεις, τέτταρας δὲ ὅρους, ννΠΘΥΘΙΠ, 5 ΜῈ πᾶνε 56θη, {πῈ 
ΔΙ] 5ΙΟ 15 ἴο μῆκος, πλάτος, ἀηα βάθος, νυ τΠ6 [Ομ 115 νυ ]οἢ {ΠῸγ 
ΠΏΡΪΥ ; δηἀ ἃ 51Π11181 ΘΠ ἀθ ΠΟΥ ΠΊΔ 65 1156} [6] ᾿π ἃ ποίθνουίῃν ραβϑαρθ 
οὗ 186 Ζατῦς,, γγΠΕΓΘ τ 15 ΘΆΒΥ͂ ἴο ἀείθοὶ Ργτθαρότθδη ΔΠΒΡΙΓΔΙΙΟΗ : γίγνεται 
δὴ πάντων γένεσις, ἡνίκ᾽ ἂν τί πάθος ἢ; δῆλον ὡς ὁπόταν “ἀρχὴ λαβοῦσα 
αὔξην εἰς τὴν δευτέραν ἔλθῃ μετάβασιν καὶ ἀπὸ ταύτης εἰς τὴν πλησίον, καὶ 
μέχρι τριῶν ἐλθοῦσα αἴσθησιν σχῇ τοῖς αἰσθανομένοις ( ατυς 894 Α). Υο 
ΤΏΔΥ ΕΥ̓ ἢ ΡῸ ἃ 5[6}Ρ Πιυιίῃοσ, ἐπουρῇ Ρ]αΐο ἄοαθϑ ποῖ ἤθύα ἰην]6 τι5 ἴο ἀο 
50, ΔΠ4 580 (Πδΐ [Π6 σι θίαποα οὐ οὐσία οἵ ΠΟΙ [η6 ἴἢτεα ἀποστάσεις 
ν]2Ζ. μῆκος, πλάτος, αῃ!ἃ βαθος σοῃηβίβί, 15 τὸ ἄπειρον : ΔΠη4 [Π6 ὅροι ΜγΈ]ΟΪ. 
1ἰπη1 Δηα ἀειθσιηΐηθ {Πθτὴ Ὀε]οηρ ἴο {πε σαἰεροῦυ οὗ πέρας": 50 {Παΐ [6 
ἀνθρώπειον γεννητόν, {Π|ς6 ἜνΕΥγ ΠΏ] σ᾽ 656 1η {Π6 ὉΠΙν ΕΥ56 ὅ, 15 ἃ σοπιροιηα 
οἵ πέρας Δῃηα ἀπειρον΄. 

1 Τὶ σου! θα τηθητοηθα ῃαὲ Ῥγοοα5 (Οἵ. Ὑποιρθοη οὐ “λαδαῖγ. 252.Ε πᾶ 
Ππα5 ἃ {ἀπ ΠῸΥ ἀϑίγο!ορίοσαὶ τηθαηϊηρ ἴῃ 
δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι, ἸηΐοΥ- 
Ῥτείπρ δυνάμεναι οὗ (Πε6 5ἴαγα {Πα ργδναι], 
Δηα δυναστευόμεναι οὗ [Πς 5αγϑ Ὑ ΠΙΟΠ ἀ16 
Ῥτενδι]εα ἀραϊηβί, ἐν ταῖς σπορίμαις ὥραις 
(1. 6.11}. 57). Τὸ ὁμοιούντων, ἀνομοιούντων, 
αὐξόντων ἀῃαὰ φθινόντων ῬΥΊΟΟΪτ5. 4150 αἵ- 
ἀὐϊ θαῖε5. δ ἀϑίγΟ]ορίοα] ἃ5. ννῈ}} ἂἃ5. δὴ 
ΑΥΙΓΠπηοίϊοαὶ οοηποίατςτοη (10. ΡΡ. 57 1{.}ν 
Ῥπαὶ 1 15. πγοϑί ὉΠΙΙΚΟΙν {Παΐ {Π656 τὑνογᾶβ 
τηδαηΐ δον ἰηρ οὗ {Π|6 βου ἴῃ ῬΊ]αϊο᾽β {1η16. 

Ῥαυϊυ- Ν ίββοννα τί. «1 ϑέγοίορίε ΡΡ. 1810 ἢ 
2 Ατϑί. 276. Ν 3. τορι8 15 ἢ. φανερῶς 

γὰρ λέγουσιν (5... Πυθαγόρειοι) ὡς τοῦ ἑνὸς 
συσταθέντος --- εὐθὺς τὰ ἔγγιστα τοῦ 
ἀπείρου ὅτι εἵλκετο καὶ ἐπεραίνετο ὑπὸ 
τοῦ πέρατος. 

8. ῬΉ]1Ο]. 27. 3 Μυ]]δο ἐκ περαινόντων 
τε καὶ ἀπείρων ὃ τε κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ 
συναρμόχθη. ΟἿ. Ατῖδι. 27ε͵.. ΑἍ 5. οϑόἃ 
15 ἢ. 

46σΕ, “λτ,. 27] Β πρῶτον μὲν τοίνυν 
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Τεἴ α5 πον ὈΠΕΗ͂Υ ἀἸδοιι55 [Π6 ΠΕΠΊΡΕΓΙ 216. 
ΤῊΘ παι ΕΓ 216 15 ἴῃΠ6 ἢἤτγβί ΠΏ ΕΓ (ἐν ᾧ πρώτῳ κτλ.) ἴῃ ψΠΪΟΉ ἢ 6 

οαθ85 οἵ 3, 4, 5 ΟσσιΓ, Δη4 ψὰ5 πονῇ ἴο [ῃΠ6 Ργιπαρογεδηβ δ5 [Π6 
ψυχογονικὸς κύβος (ΑΠπαίο]ϊα5 ἴῃ 7 ζφοΐ. 417. Ρ. 409), Ὀδοαδιιβα 1 ΘΧρΎυΈ5565 
{π6 Ρετοα οὗ {Π6 βενβὴ πηοηςἢ8᾽ οΠ1]4, σοιηϊεα ἴῃ ἄαγϑ. [{ 15 αἶβο {Π6 
Ὁ0Ὸ6 οὗ {Π6 ΠΕΠΊΌΕΥ 6, ννῃ]οἢ {Π6 Ῥγιπαρογθαηβ οἰ] δα {Π6 πηδυγίαρα 
ΠῸΠῚ ΘΓ ᾽, Οὐ ΠΡ, ἃ5 ΜῈ ἅτα ἰο]4, ἴο (ῃ6 ἔδει {Παΐ 6 τερτγθϑθηΐβ {Π6 ὉΠΙΟη 
οὗ ἴῃς διβί πλα]8 ΠΕΠΊΡΕΓ 3 Δηα ἴῃς ἢγϑε ἔθη] ]6 ΠΏ ΌΕΙ 2 (3 χ 2 -- 6). 
Ιῃ ΟΙΠΕΙ ΓΕβρθοίβ αἰσὸ [ῃ6 ὨΠΙΏΌΕΙ 216 πηδιηΐδίηβ 15 οΠδυδοΐεσ 85 
8. Τ]ΔΙΓΙΠΊΟΠΪΆ] 44 σαπογαίϊνα ἔογοα: [ῸΓ ἴξ 15. {πΠ6 σθε οὗ {Π6 αγβὰ οἵ 
[Π6 ΖΟΟΡΌΠΙΟ {Δ ηρ]6 δηα τῃς ρτοάποί οὗ ῃη68 οαθ65 οὗ τς ἢγϑί τηδ]8 δπὰ 
ἔβπηα]8 Πα θΕΥ5 (2  χ 35 - 216)". 21τό Ἵδη {ἰκενῖβα Ὀ6 ρτοάιοσθα ὃν 
ΤῊ Ὁ] ΠΡ] γΙηρ τορείμεῦγ [Π6 τηδιγαρα ΠσηθεΓ 6 δηά 536, ἀπά 36 15 ποΐ οἠΪν 
{ΠπΠ6 σὰ οὗ 16 Ργεπαρογθδῃ τετρακτύς (, 2, Ὁ), ἅν “5.. θέ τὴς; δ). ΒΌΡταΝ 
ἀριθμὸς τέλειος καὶ τοῦ ὀρθογωνίου ἔχων τὴν αὐξησιν", ΤΉ Αἰ5θοὸ ρου] τυ 
᾿ηροτίδηξ [ἢ {Π6 στοόνίῃ οὗ [Π6 ἘΠΊ ΌΓγΟ, ἃ5. 11} ργαϑαπτν 6 5μ νη, ὈοΙῃ 
Οἢ ΟἴΠΕΥ βγτοιπηαβ ἀηα Ὀεξοδιδε ἴἴ 15 ἴΠ6 πα θεῖ οὗ {πε δεκανοί, ΑΠΥ 
ΟὯΘ ΨηὴΟ ΟδΥΘ5 ἴο δχϑηηηθ ἰῃ6 ὙΓΠΊηΡ5. Οὗ Ἰαΐθυ Ῥυιμαρογθδηϊβυη Μν01}} 
ἀἸβοονεῦ ΠΊΔΠΥ͂ ΟΥΠΕΥ νἸΓί 65 ἴῃ (Π6 ΠΌΠΊΌΕΙ 216: θὰ ἐπουρῇ ἢᾶ5 66 Π 
5816 ἴο 5ῆδιν {Πα {Π6 ΠΕΠΊΕΓ νγὰ5 βι 64 ἴο ἜΧΡΙΘ55 [Π6 πηθδηϊηρ ΜΏΙΟ 
15 Πεσα δἰίδοῃθα ἴο 1ΐ, [Πδΐ 15 ἴο βϑᾶὺ {Π6 πα θε οὗ ἴῃ6 βενεη ΤΠ ΗΘ’ 
ΟὨΠ]Π. 1 ΜΠ] οτἱν δΔα4, ἴῃ σοποϊαβίοη, {παΐ {Ππ6 Πα ΠΊΕΥ οὗ {πε ἐννεάμηνον 
γεννητόν νγὰ5 156] Α5ο σοππεοίθα ψὴπ ἐπ ΒΓΔ ΠΙΘΥ ΠῚ ΌΘΙ Ὀγ δαάϊηρ 
1ποτθῖο {π6 ρτοάποΐϊ οἵ {Π6 5ἰά4δβ οἵ {Π6 {τδηρ]ε : πάλιν δὲ τὰς τρεῖς τι 
ἀλλήλους κατὰ βάθος ποιήσαντες, καὶ τῷ προειρημένῳ προσθέντες, τὸν τῶν 
ἐννεαμήνων συντίθεμεν διακόσια ἑβδομήκοντα ἕξ (Ατῖδί. ΟὐἸηΐ. Ρ. 89 [ἀΠη. 
2χ4χππζΖιθε 276. ΑΒ 210 8ἃπΠα 270 ΜΕΙῈ τι5114}}0}0 Π6]ἃ ἴο Ἔχρίθϑβ 
{Π6 .Ἔχαοῦ πα θε 5. οὗ (Π6 ννο ρεγιοαβ, Αὐιβί465 δα 45 ἐν ἀμφοτέροις δὲ 
ὃ ἐξ περιττεύει, γαμικὸς ὧν δι᾿ ἣν εἴπομεν αἰτίαν νὶζΖ. Ὀξοαιι56. συντιθέμενος 
ἐκ πρώτου περιττοῦ καὶ ἀρτίου : 566 Ρ. 73 εα. [4Πη)}.Ψ 

γε ἢανε 5111 ἴο αἰἴβοιιϑδ πάντα προσήγορα καὶ ῥητὰ πρὸς ἔλληλα 
ἀπέφηναν. Τί 15 Οσυτοι5 [Πᾶξ {Π656 ννοτήβ ἢπα δὴ δοῇο ἴῃ ἃ αρηιθηΐ 
αἰἰστθαςεα ἰο ῬΠΙΠΟΙαιι5ὅ οἡ {Π6 νἱτίαα οἵ {πΠ6 πα ΕΓ το. Τὴ τϑβεῖη- 
ὈΙαηο6 τᾶν Ὀ6 ᾿πἰεγρτοίεα ἃ5 δῃ ᾿πα]!οαςοη οἰἴΠου οὗ [Π6 βρυσίοιιβ οὐ οὗ 
[ῃ6 σϑηι!ηα οΠαγδοΐθυ οἵ της ἱταρτηθηΐβ οἵ ῬΠΊ]οΪαιι5, ας 1 8η ᾿πο]]Π64 
το {Π]ηΚ {Παᾶΐ 1ἴ 15 1Ἰῃ ἔανοιτ οἵ [Π6 δι ἢ ΘΠ ΓΙ οΙίγ, 1 ποῖ {Π6 ΡῈ] Π6Π655, οὗ 

ἄπειρον λέγω, δεύτερον δὲ πέρας, ἔπειτ᾽ ἐκ 
τούτων τρίτην καὶ γεγενημένην οὐσίαν ἀπὰ 
ΟΙΠΘΙ Ῥάβδαρθδ ἴο {Π6 βαπὶὲ εἴος ἴῃ {Παΐ 
ἀϊαϊορτια. 

1 ἸΑΤΊ0]. της Δῆς. Ζιΐγοά. 4.7. Ῥ. 34. 
10 ἢ. ῬΙδί6 111, ἀπ τηδὴν ΟἴΠΟΥ ραββθασθϑ, 
5016 οὗ ννῃϊοῃ Πᾶνα αἰτοδαν θη οἰΐεβά. 

9. ΟΥκ Μδοῖοῦ. .ϑοηη7ξ. 822. 1. 6. 15 ἔ. 
3 ᾿,ἰχεοργ2έ. ἐς Δίεορε, Ὁ. 270 νοι ἴδῃ. 
4 ῬΊΘΟΙΙΒ ΟῚ ΡΣ 4 Ὁ, Ἐ6Ὶ: 08]; 

ΟΥ. Ατιβα, Οὑϊηί. Ρ. 90 Ταμη, ϑίοῦ. 2 εἰ. 
λνς. τ 8 47οΠ., ϑεχί. Επηρ. σόν. “4 εἰγοίον. 
ΡΡ- 728 Ε΄, δηὰ Αὐυριί, ὧδ εἶν. 2 εὶ ν 
0. 1--7, αῃηὰ 566 αἷϑοὸ (δηίοσ. Οεελ. αἵ. 

77αέά. Ρ. 86, ἀηα 51γ α. Ὁ. 1,οννὶβ πεζοὶ 
“τἰγογοῦεν ΡΡ. 306 ἢ. 

δ Αποῖθηξ δας που 65 νοῦ ποΐ ἀρτορὰ 
“ἐγαοίο ροβί σοποθρ ΟΠ 6 Τῇ ἸΏ Θη56 ᾿ηΐα 65 
(1 βοϊθαπὶ" ((βηβου. εἱδ αἷΐδ χιαί. 7. 2). 
Τῆς ἀϊῆεγεηξ νον ἀγα σίνθεη Ὁ. Οϑη- 
ΒΟΥ 5. 1.6.) [Ο]]οννησ Ψαῖτο: οἵ, αἴβὸ 
(ΕΠ ]ἶ5. διρεί. ΑΔ παι τό, ῬτοοΪαβ 1.6. 1" 
ΡΡ. 33 ἢ., πᾶ 1)16]5 Φοκ. Ὅν. ΡΡ. 427-- 
20. 
τ Μυ]]ΔΟΝ 11 Ὁ. 4 νῦν δὲ οὗτος (56. 
ἀριθμός) ποττὰν ψυχὰν ἁρμόζων αἰσθήσει 
πάντα γνωστὰ καὶ ποτάγορα ἀλλή- 
λοις κατὰ γνώμονος φύσιν ἀπεργάζεται. 
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{Π|5 ῬΑγ οι ]αΥ ἐγαρηηεπί, ΟΣ 1ἴ 15 ποί πΉΠΠΚ. ον ἐΠδὲ ἴῃ ἃ Ῥαββθαρα 50 ΠΠ], 
ἃ5. 1Π15 15 οἵ Ῥυ.αρούθαη ᾿πΠπθ πος {Π6 γα 5Π 0] 4 θῈ 5οηη6 ψεῦθ] ᾿παϊοα- 
[ἰ0η5 οἵ {πε βδοιτοα ψηθησοα Ῥ]αῖο ἄγενν βοῃηθίῃιηρ οὗ ἢ]5. 15Ρ]᾽ Γαι η. 
Ηοννενεὺ {Π15 τηᾶνὺ 6, νγα γα [0]4 Ὀγ (θη βου Π115.᾽, γγΠοβα δα Πουϊυ, ἃ5 
ΜῈ Πᾶνε δΙγεδ αν 86 Ὲη, 15 δαιτο, {πᾶὶ {πῸὸὶ Ῥυιπαρογθαηβ ποῦυρῃς {Π6 
ἀενεϊοριηθηΐ οἵ ἴπ86 δι Υγο Ριοοβεαβα δοοοιάϊηρ ἴο [Π6 ῬΓΟΡΟΤ ΟΠ 5 
οὗ [Π6 ΠΑΙΤΠΟΠΥ ΟΥ Οοίαᾶνε: 605 ψΕΙῸ ΠΙΕΠΊΘΓΟΒ, αἰ 1 ἸΠῸ ΠΟΘ 
Ῥατίι. Δ]14 014 δαἀΐδιαης πιαϊαίοη15, ἀπ} δαΐ 566 [ἢ 5ΔΏΡ ΠΕ ΠῚ δαΐ 
ΒΔΠΡΊ5 [ἢ ΟΔΓΠΘΠ 8111 ΟΔΓῸ 10 ΠΟΠΊΙΠΙ5 ΠΡΌΓΘΠΙ σΟΠΥΘΥΓΠΓ, ᾿ΠΙΘΥ 56 
ΠΟηΪαΐοβ. ΤΑΙ Π ΘΠ ὨΔΌΘΙΘ Θ8ΠῚ αΠ1δ νΟσῈ5 Παθεπίὶ αἰιαθ π᾿ τηϊιϑίσα 
σύμφωνοι νοσαπίατ. ον {πε ψογκαα {ΠῸ Ιἀδα Μ}01}} ἈΡΡΘαν ἔγοπι {Π658 
ΜΟΙ β΄: ΑΙΙΟΙΙΙΠΣ ῬΙΟΥΙ 86 ΤΏΠΠΟΥ (56. Ρδγίιι5, 1.6. [Π6 βενεὴ πιοῃιΠ8᾽ 
ΟἾΠ4, το ψγΏ]ον {ΠΕῈν π5Ὲ 14 }}Ὺν ἀϑϑιρηθα ἃ ΠΠ|Ὸὸ οἵ 2τὸ ἄαὺ5 ψΊΠη {Π6 
ΟΠ) 56 ΠΔΙΟ ΠΊΘΧΙΠΙΘ. ΘΟΠΓΠΘΙαΓ ΠΙΠΊΘΙΟ. Ναὶ “πο 6Χ 561η1Π6 
σΟΠΟΕρΡΓΙΠῚ δϑί, 56χ, πἰ αἷΐ (55. Ῥυίπαρογαϑ), ῬΎΓΠῊ5. ΠἸΘθ15. ἀτηοῖ εϑί 
Ιασίειιβ, ἀθίηθ ῬΥΟΧ 15. Οοΐο 5ΘηΡΊΠΘῈ5: 6 Οοἴο οἴη 84 ΡὈΓΪΠΊΟ5 
50Χ ΔΟραββεσπηΐ, [Δ οΙΠηΐ ὈΥΙΠΊΔ ΠῚ ΒΥ ΠΡ ΠΟΠΪΔΙ διὰ τεσσάρων. (ΤἼαϊ 15, 
1η6 ἰουτίῃ, ψΏ]οἢ 15 ὃ: 6 ΟΥἩ 4:3.) Τεχίο ργαάθ πονεϑπὶ 165 δορο- 
ἀππί ἰδ ΠῚ ΟΔΥΠΘΙ ἰδοϊθηΐαβ: ὮΙ ΟΠ]. 56Χ 1118. ῬΓΠΠῚ15. ΟΟ]]α ΓΙ] ΘΕΒΟΙΡΙΔ ΠῚ 
[αοϊπηΐ ταί η ΘΠ οἴ 5Θο 81] ΒΥ ΠΡ παῖ διὰ πέντε. (1 δὲ 15, 1Π68 
ΠῚ, ψΏΙΟἢ 15 9:6 ΟΥ 3:2.) ΤῸΠῚ ἀθίποορ5. θα πε ηΡι5 ἀποάδο! 
ἀἸεῦθι5 ἢὶ σοΥρι5 ἰδ] [ουπηδίιη); ΠΟΙΙΠῚ Πποαῖ6 δα βοβάδξῃη 56Χ 
ΠΟΙΙΔίο ἰευιαπ διὰ πασών τεαάα!ϊξ γι ρΠοηΐαιη αἰ] 1οἱ ται! ο 1] ϑαὉ- 
Ἰποίαη " {πῆ 155 {ΠῸ ΠΟοϊαναΙ ΠΟΙ Ἰ5 Σ Ὁ ῸΓ Σ΄ 1.) Νον 
6: 8ΈἘ 9Έ12- 35, Δη6 85 35 15 ἃ ἁρμονίαϑ, 2το, ΜὙΏΙΟΙ 15 6 χ 35, σοῃίδιη5 
6 ἁρμονίαι. Ῥ]αίο᾽Β ΠΙΠΠΊΡΕΙ 15 ποὶ 2το, Ὀαΐ Ζιό: Ὀαϊ 1 216 8}] {π6568 
ἁρμονίαι ἀΥα᾿ αἶβθο ρτεβεηίΐ, ἰορϑίμου ψ]τἢ [Π6 Πηδιτίαρο ὨΠΠΊΌΕΙ 6. ὍΤΠε 
βιδίεπηεηΐβ οἵ (θη ΒΟΥ 15 Δ16 σΟηΠἤιϊηθα Ὀγ Οἴδ ΕΓ δας ΠΟΥ 165, ΔΠΟΉΡ 
ΠΟΠῚ ΜῈ ΠΊΔΥ οἰΐα ΒΡ]. περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ κτλ. 12. το Ρ, Ατὶϑί. Οἰἠηΐ, 
Ρ. 85 [4ῃη, ῬτοοΪιβ ]. 6. ΤΠ ΡΡ. 34 ἔ. δῃᾷ Νιοοιηδοῆιβ Ζχεγέ ὁς Δῆε. 
Ρ. 279 νοῦ αη ἡ. [{ νὰ ββδύοῃ [86 ψοῦκβ οἵ Ρ]αῖο ἴο αἸβοονεῖ πον 6 
ΠἰΠΊ56 1 οοησεϊνεα οὗ [Π6 “ Παγπηοην ἡ ἴῃ (Π6 ἀονεϊορηλεηΐ οὗ [π6 οἢΠΠᾺ, 
ΟἿΓ͵ αἰαῖ Ψ1} θ6 1ῃ ναῖη, θα 1ἴ 15 ψνουῃγ οὗ τεηᾶτκ {πΠαΐξ 1Π6 πη κίηρ οὗ 
508] ἴῃ {ῃ6 7ζηιαεμς Ῥτοσεθαβ. δοοογάϊηρ ἴο {Π6Ὸ ῬΙΓΟΡΟΥ ΟΠ 5. οὗ τἢ8 
οοἴανεῦ, ἀηα [Πδἰ [ῃΠς {{π΄νοῖ88 15. σοηϑβίταϊεα, 45 ΡΙαΐο {ποιρῆϊ, ἴῃ [Π6 

11, ς. ο αὐ 771. ΠΌΙΏΡΕΥ Οὗ ἃ πἶπα τη! ῃ5᾽ ΟὨ]]4. [ΙΕ ἰ5 
Ἀ5} 0 τ: 4150 ᾿πηρογίδηϊ [ῸΥ ΟἿἿΓ Ραγροβα ΠΕ ἰπ 
83 ῬΙμ. περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας 5ρεακίηρ οἵ ([Π6 Ργ(Παρόγεαη {τδηρ]6 Πα 

12. ΤΟΙ Ἑ, ΠΟΙΙΟ65 (Ρ. 89) {παΐ {Π6 δύση οἵ {πε 51465 3 
4 Τί 5Που 14 αἷβοὸ θῈ πιεπιϊοπϑα {Ππαΐ Ετη- 

Ῥεάοοϊοβ {πουρῃΐ [ῃς διάρθρωσις Ὀεραῃ ἡ 
{Πς {Π᾿τίγ- χη ἀαγ Ποτη οοποδρίϊοη. ἘῸΣ 
{Ππ|Ὸ νίεννϑ οἵ δποϊθηΐ ΡΠΙ]ΟβορΠο 5 ἢ δτη- 
ῬΓΥΥΟΙΟΡῪ ἴῃ σαΈηατα] 566 [)16]5 2)0χ. 67. 
ΡΡ. 417-433. 1 τπῆὰὺ ΠεΙα δαά ἰπαΐ 
Αὐϑάθβ 1.6. σῖνεβ ἃ ἔειν [γἜ8ῃ ροϊηΐβ. 
Ηδ [6115 5 {παἰ [Π6 ϑπη οὗ 1, 2, 3, 4 (1π 
ΠΟ ἢ ἀΥθ ἰηνοϊνεα (6 ἔσος, διπλασίων, 
ἡμιόλιος, ἀῃα ἐπίτριτος ταί]05) αἀ ἀ64 ἴο 35, 
γἱε] 45. 45, καθ᾽ ὅν φασι μορφοῦσθαι τὰ 
ἐννεάμηνα : ἀῃᾷ 45 ΧΟΞ- 270, Μ»ὨΟΉ 15 {πὸ 

Δα 4Ξ 7 ([Πε περίοδος, ἴῃ πη οπίἢ5, οἵ {Π6 
ἑπτώμηνοΞ), οὗ 4 ἀπᾷ 5Ξ-ξ:0, οἱ 3, 4, ἀπά 
5Ξ5 12 ([Π6 πατηθεΥ οἵ 515}5 ἴῃ {Π6 Ζοα 80), 
Δῃηα {Παΐ (45 νγεὲ πᾶνε δἰγεδαυ ποίεα) {ΠῈ 
51 οἱ (Π6 οὐδε5 οἵ {πε οἰάεβ -ξ. φιύ, δῃᾶ 
210 (3 Χ4 Χ ρ5)Ξ: )γό, ψῃὶοῇ 15 ἀρουΐ {πε 
Ρετοά οὗ {πῈ πῖπθ τηομί8᾽ οΠ114. 

5. 7771. 358. [Ι͂ἡ {Π6 7 Ζηιαδιές 44. Ὁ ΗΕ, 
{6 ογβαίίοη οἵ πα πη 5 θοᾶγυ ὈΥ {Π6 ογβαΐϊθα 
Βοά5 15 ἀεββου θεά. [10 15 γὙϑαβοπαῦϊα ἴο 
ΒΌΡΡΟοΞΒΕ {παι {Π6 δι ΌΥγΟ γγαβ {ποιρῃΐ ὈΥῪ 
ΡΙαίο ἴο ἄδθνοῖορ οὴ {Π6 58 η16 11π65 ἃ5 
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βαη6. αν, ὙΠΕΙΕ οδη 6 {π||6 ἀουδὲ τΠαὶ 1 6 βρεου]αϊεα οἡ {Ππὰ 
5] 6οἱ δἱ 411, ἢ6 [Ὁ] ον α τη {Ππ6 Ραίῇἢ δἰγθδαγν τηδυῖθα οὐἱ Ὁ. {πΠ6 Ῥγίμα- 
ΒΟΓΘΔΏ5, [τατηηρ ἴῃ6 ΜΙΟΓΟΘΟΒΠῚ, ἃ5 Π5 ΤΠΔΠΠΘΥ 15, Οἡ ἴΠ6 11πη65 οἵ (Π8 
ΜδοτΟΟΘΟΒΠΏ,. ἶ 

ὃ 5. 

ΤΗΣ οΠϊθί αιδϑίίοῃ ϑὩ]Οἢ σθαι ῖγο5 ἴο θῈ αἰβοιιβ5θα τη [Π15 5εοίίοη 15 
ὙΥ̓μαἱ ἄοε5 Ρ]αίο τηθαῃ ὈΥ ἴπῈ ὕννο ΠαΑΓΠΊΟΠΙΘΒ5 Ῥ᾿ 50 δι 85 1 σδῇ 566, 
πε ἄοεϑς ποῖ, ἴῃ {π|5 Ῥαβϑαᾶρθ, ΠΟΥ τι5, Πα νγα ἀγα {Ππθιθίογα 1π5{1Π64 1ἢ 
{τγῖηρ ἴο ἀἰβοονεῦ ΠΙ5 ΠΙΘΔΠΙηΡ ἴγοπι Οἴπει Ραββαραϑ 1ῃ ἢ]5 ψΟΥΚΒ. 

τοὶ {πὸ Δ εῤιμόἠις ᾿ἰ56 1 γνε οίαϊ πα ΠΕ16 αβϑιβδίαποα  θαΐ 1 (ΠῖηκΚ {παῖ 
ἴΠ 6 τγίῃ οἵ {πὸ ΦοζἼίες (δοΐ. 268 κ---274 Ἐ) [αΓΠΙ5Π65 τι5 ΨΊ {ΠῸ τὶρηΐ 
Βοϊ [10 . 

71 ΜΠ] θ6 δανίβαθ]ε ἴο θεσίῃ ὈΥ βίνιηρ ἃ ϑισοίησξ Δ ηΑ]γ515. οἵ [Π6 
βίουυ 156]. 

Αἱ οὔξδ {{π|6, βᾶγ5 ΡΙ]αίο", (ἀοά ὨΙΠΊ561[ ΔοσουΡΔη165 Δη4 ΠΕΙΡ5 ἴο 
ΜΠ 66] {πῃ τενοϊνίηρ μου, αἵ ἀποίπαγ, νμθη [Π6 {{π|65 ἀγα ΠΠ]Π]16α, Πα 
1εῖ5. 1 ρο, αι τῃ6 Τ]ηΐνειβε θερὶπ5. ἴο ΤῸ}] θδοκΚ ἀϑ81η Βροῃίδηῃθοιιβίυ, 
ζῷον ὃν καὶ φρόνησιν εἰληχὸς ἐκ Τοῦ συναρμόσαντος κατ᾽ ἀρχάς. ἢ ΤΕΆ50Π 
[οΥ ἴπε τϑνεῖβαὶ οἵ με νου] 5 πιοίίοη. 15 {παὶ [πΠ6 {Πηϊνεῖβθ, δίποα 1 
Ραγίβικεβ ἴῃ ῬΟάγ, 15 ποῖ δχειηρῖί ἔγοπι οἤδηρθ, θὰ ὈΘΙΠΡ ΠΟΤ ΠΘΔΙΙΥ 50 
{Πα 15 Δαρηϊ εἶδε σοῦροῦθαὶ, τὴν ἀνακύκλησιν εἴληχεν, ὅ τι σμικροτάτην 

τῆς αὑτοῦ κινήσεως παράλλαξιν. “ΓΠιι5 Ρ]αΐο ἄξο]ατα5 {Ππαΐ [Π6 {Πηϊνεῖβα 

τοτὲ μὲν ὑπ᾽ ἄλλης συμποδηγεῖσθαι θείας αἰτίας, τὸ ζῆν πάλιν ἐπικτώμενον 

καὶ λαμβάνοντα ἀθανασίαν ἐπισκευαστὴν παρὰ τοῦ δημιουργοῦ, τοτὲ δ᾽ 

ὅταν ἀνεθῇ, δι ἑαυτοῦ αὐτὸν ἰέναι, ἀφεθέντα τοιοῦτον ὥστε ἀνάπαλιν 

πορεύεσθαι πολλὰς περιόδων μυριάδαςὅ. ΑἹ ρτεβεηΐ [Π 6 ἘΠΊΝΘΥΒΕ 15 

γολ γι δαεξ (ἀνακύκλησις): ἴπ' 1ῃ6 τείβῃ οἵ Οτοηῖβ 1 γυώρα 7ογευαγά". 

ΤῊὸ επᾶ οἵ πε Ῥδοκνατγᾷ 15 {ἴπεῈὸὶ Ῥερίπηϊηρ οὐ [Π6 ἔογνναγα πηονεμηεηΐ, 

δια θη {Ππ6 [ουνγατά επα5, {πὸ θαοκνναγαὰ Ὀερῖπ5. ὙΠ6 ομαηρα ἔγοτὴ 

ΕἰτΠετ πιονεπιεηΐ ἴο {ΠπῸ οἴμευ, 5 γ5 Ρ]αΐο, ἡγεῖσθαι δεῖ τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν 

γιγνομένων τροπῶν πασῶν εἶναι μεγίστην καὶ τελεωτάτην τροπήν, ἀηὰ 

[Πἰ5 τελεωτάτη τροπή 15 ται ὈΥ νι] 46- 5 ρτθδα ἀεβίγποίοη διηοηρ; Δ ηΠ18]5 

Δ ηα ΠΊΘΗ. 
Ὑ Πδη ἴπ6 Βαςοκναταᾷ πιονεμηθηΐ επᾶϑ5, ἀηα [Π6 ἐογνψαγα ὈΘΡΊη5, ἃ ἔονν 

τδθπ ἀγα [εἴς βυγνίνιηρ, ἀπ {Π656 βῆ οπαηρα ἴῃ ΒυΠρΑΙ ΠΥ ΜῈ {Π6 

ΜΠΟΙ6. ὙΤῆε οἱά ρτοὸν τη ]ε-ἀρεα δηα γουηρ ἀραίη {Π] δἵ ἰαϑί {ΠῸῪ 

ἀνίπαϊε ἴο ἃ ροϊπὲ πα ἀἰβαρρθαγ: ἔγαβἢῃ 6 ΠΕ ΙΟἢ5 ἃγα ὈΟΓη, ποῖ [τ ΠῚ 

ὁπ δηοίμεσ, θαΐϊ ἤοπι {ΠῸ δατίῃ : ἔογ ἴποϑ6 {Παΐ ἀἸεα ἴῃ [Π6 ἔουπλει οὙο]8 

δηᾷᾶ ψογο ατθα νι τΐη (π6 βασι ποὺ τἰ56 ἀραΐη ἔτοῦὰ [Π6 ἀεδά ἃπα ἴῃ 

. φ. 

7726 »ιφαγιζγιο 97 {λε τυογας ,γογι ὧν ἐπίτριτος ἴο κύβων τριάδος. 

τποςε ὁπ Πῖοῃ (μ6 ροάβ ἢνβί τηδάθ [Π6 
Βυμπιδῃ Ὀοάγ, ἀπ ἃ τηϊπαίε βἰπαγ οἵ τῃς 
ΤΊ νιαξιες ἴτοτα [Πἰ5 ροϊμί οἵ νίενν τηϊσῃΐ 
ΡΟΞΒΙΌΙΥ γἱε] 4 οπα ΟΓὐ ἴψὸ ἰηιθγεβίῃρ, 

τοϑαϊ5. ἴῃ 7 Ἴφι. οι. Ὁ Ρ]αΐο ϑιπὴ5 αρ {πε 

ἀενεϊορπιθηΐ οἵ {πὸ ἐπαῦγγο ἴῃ {πε ψγογὰ 5 

μέχρι περ ἂν---ὡς εἰς ἄρουραν τὴν μήτραν 

ἀόρατα ὑπὸ σμικρότητος καὶ ἀδιάπλαστα 

ζῷα κατασπείραντες καὶ πάλιν διακρίναντες 
μεγάλα ἐντὸς ἐκθρέψωνται καὶ μετὰ τοῦτο 
εἰς φῶς ἀγαγόντες ζῴων ἀποτελέσωσι 
γένεσιν. 

1 ΚΑ ε. Χ 67. 
2. οί. χὅο Ὁ 
9. 570 Ἀ. 
4 ΤΙ Ὁ, 260 Α. 



06 ΞΕ ΤῸ ΘΟΚ ΨΩ: 

{ΠΕ ἔπγῆ ἀτα ὈοσΠ οἷα, στον γοπηρ, δπα νϑη ἢ, ὅσους μὴ θεὸς αὐτῶν εἰς 
ἄλλην μοῖραν ἐκόμισεν. Ι͂ῃ {Ππο86 ἄαγν5, ἤδη (οα τυ]θά [Π6 το] πρὶ νου], 
Δ ηΠ ἀἰνὶπα 5Πθρἤεγα5 Καρί {ΠΕῚΓ ἤοοϊς5, ΠΟ ογθαΐίαγα ργαγεα οἢ ΔΠῪ ΟΠΟΥ, 
ΠΟΥ͂ ὕγὰ5 ἰΠ6ΥῈ ΔΗΥ͂ ὙὙΑΓ ΟΥ 5{{|6. (ἀΟὐ νγὰ5 ΠΙΠΊ561Γ {ΠῸ 5Βῃθβρπετῖά οὗ {π6 
Θατἢ-θοτη : {ΠῈῪ Παα ΠΟ πολιτεῖαι ΠΟΓ κτήσεις γυναικῶν καὶ παίδων, ὈεΙ Πρ; 
Ὀογη ὈΚ ταβυτγθοίοη ΠῸΠῚ {Π6 στοιπηά, ὍΤῆα βαγίῃ, {Π61Γ τποΐμεσ, [εα 
{Π6 πὰ ΜΠ Δθιηἀδηΐ ἔτιῖ5, ΔΠα (Π6Υ τοΠ]εα ποί, ΠϑιΠεγ ἀ1ἃ {πεν 5ρίπ. 
ὙΠ δΊΠου {ΠαῪ γεῦα ΠΑρΡίδΓ τἢΔῃ να ἄβρεηἋβ ἜπΕ ΓΕ] οἢ ΠΕ ΠΕ {ΠῸΥ 
11.564 {ΠΕῚΓ ΠΑ ΠΟ] Δἀνδηΐαραβθ ἃ5 ΤΠ 6Δὴ5 ἴο ΠΕΡ ἐἤϑῖη ἴο δἰίαϊη τιπΐο 
γγ]Β69Πὴ : γα ΠΟ 5ᾶ 5 Πα ν Ια ποί. 

νη θη {πε [οσυνατα τηονειηθηΐ ἐπηαεά, δηά , μεταβολὴν ἔδει γίγνεσθαι 
καὶ δὴ καὶ τὸ γήϊνον ἤδη πᾶν ἀνήλωτο γένος, πάσας ἑκάστης τῆς ψυχῆς τὰς 

γενέσεις ἀποδεδωκυίας, [Π6 [Πε ΡΙΠοῖ οἵ {πΠ6 {}π΄νεῖβ6 οἷον πηδαλίων οἴακος 
ἀφέμενος εἰς τὴν αὑτοῦ περιωπὴν ἀπέστη. “ΠεΙΕΌΡΟη Ὀερδη {Π6 Ὀδοκιναγά 
τηον θη. Αἱ ἢτγβθί {ΠῈτρ νγγὰβ σεισμός ΜΠ Π1η {Π6 μου], αἰτεπάθβα ὈῪ 
ἀεβιγσοιοη διηοηρ 81}1 Κις. οὗ Πἰνὶηρ (Πηρ5Β. Τὴ6 ἔξνν γγῆο 50Γνν6, 
Πεαϑίηρ ἴο Ὀεοοπηθ γοιηρ, ΡΥΟΥ ΟἹ, ψ}16 πο56 πὲ θοση ἴτοιη ἴπ6 
βατίῃ ψ ἢ ΠΟΔΙῪ ΠΔΙΓ 416 ἃπα γϑίαση ἴο Π6 βαγίἢ ΠΌΤ] νΠΙΟἢ {ΠΕῈῪ ΘΔ ΠΊ6. 
ἘΥΘ5ἢ ΘΠ ΘΥΔ[ΙΟΩ5 ΔῈ ΠΟ ΙΟΏΡΟΙΓ ὈΟΓη ἰτοτὴ [ἢ6 βαγίῃ, τς ανθη 85 [Π6 
γγΟΥ]α 15 πονν [εἴ ἴο 1156}, 580 450 δῖ6 8]] 115 ραγίβ, δἀη Ἔδοῇ το Ὀγθθα5 
οἤβρυίηρ, ἔγοπΣ 115 Κιηα. ΑΠεγ {ΠῸ 5Π0οΚ οἵ [ΓΗ Ϊ ΠΡ; προελθόντος ἱ ἱκανοῦ 
χρόνου, θορύβων τε καὶ ταραχῆς ἤδη παυόμενος καὶ τῶν σεισμῶν, γαλήνης 

ἐπιλαβόμενος εἴς τε τὸν εἰωθότα “δρόμον τὸν ἑαυτοῦ κατακοσμούμενος ἤει, 
ἐπιμέλειαν καὶ κράτος ἔχων αὐτὸς τῶν ἐν αὑτῷ ΦΕ καὶ ἑαυτοῦ, τὴν τοῦ 

δημιουργοῦ καὶ πατρὸς ἀπομνημονεύων διδαχὴν εἰς δύναμιν. (ἀταάπα!}}ν [Π 68 
Τὐηΐνειβε θεοαμηα [655 δηα 1655 δοσισγαΐῖθ [ἢ 15 πον πη ηΐβ ; τούτων δὲ 
αὑτῷ τὸ σωματοειδὲς τῆς συγκράσεως αἴτιον, τὸ τῆς πάλαι ποτὲ φύσεως 
ξύντροφον, ὅτι πολλῆς ἣν μετέχον ἀταξίας πρὶν εἰς τὸν νῦν κόσμον ἀφικέ- 
σθαι": ἰι 15 ἡ ἔμπροσθεν ἕξις ἰἴο ΨΏΙΟΠ 15 ἅτια ὅσα χαλεπὰ καὶ ἀδικα 
ἐν οὐρανῷ γίγνεται. ΑΒ {{π|6 ΤΟ}]5. ΟΠ, [Π6 ἀἸδουρδη!Ζαί!οἢ ΠΟΘ α565 ΠΊΟΓΘ 
Δα τηογα ὉπΠῚ] {πε τνου]α 15 δὲ ἰαϑί 1η ἄδηρογ οἵ ΡΕΓΙΒϊηρ ΜΊ ἢ 41] {Πᾶὶ 1ἢ 
ΘΟΠἰΔΙΠ8. ῬΠΕΓΘΙΡΟη Οοά, οΔΥΘΙμ] Ἰεβί μἷ5 Τηίνειβα 5ποι] ναηίβῃ εἰς 
τὸν τῆς ἀνομοιότητος ἄπειρον ὄντα τόπον, ἴα ΚΕ65 {Π6 ΠΕ] ἈΒΆΪη, δηᾷ 
ταν ουβίηρ {Π6 πηοίϊοη οἵ 16 μου], ἀθάνατον. αὐτὸν καὶ ἀγήρων ἀπεργά- 
ζεται. 

1 νου] 6 δὴ ᾿ηἰθγθϑιίηρ ΘΠ Π]ΌΙΓΥ ἴο ᾿ηγαϑίϊραία {Π6 ΘΟ ΓΟ 65. ἔΓΟΙῚ 
ψΏΙοἢ ΡΙαῖο ἄγθνν {Π6 πηδίθυα]5 ἔου [Π15 τηγίῃ. Πηδί 1 ΘΠ ΟΩ 165 ΠΠΔΗΥ 
ΘΩΠοΘ5 οὗ [ῃς6 δ Ὺ ΘΟΒΙΠΟΘΌΠΙΘ5, ἴΠ6γΘ σα θ6 π0 ἄοιθί. Α51 ἢᾶνα 
Εἰβανπθια ροϊηίεα οἷ᾽, ἀἢ Θβϑθηΐαὶ ἔδαίαγα οἵ [6 ϑβίουυ 15 δίγεδαγ 1η- 
νοϊνβα ἴῃ ἴνο [1π65 οἵ Ηδβιοά, ννῆο, ἴῃ βρθακίηρ οἵ {πΠῸ βηᾶ οἵ τὴς ΠῚ 
ΟΥ̓ ἸΤΟΏ ἃΡ6 1 ὙγΏ1Οἢ ννῈ ᾿ἰνβ, ΟΌϑΈν 65 

Ἂν 3 3 , Ν “-“ ,ὔ ’ Ξ , 

Ζεὺς δ᾽ ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων, 
6 εὖτ᾽ ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσιν", 

1.273 Ὲ ἢ. ὁ γρογὰς απαᾶὶ ἤαγς τ8ο [. 866 αἷβο 
2. 273 Α---Β, Ἡ γδο α5 δῦαρ. 78 Βγνναίεσ φησὶν Ἣρά- 
8.273 Β. κλειτος ταὔτ᾽ εἴα ζῶν καὶ τεθνηκός, καὶ 
3. 273 Ἐ. τὸ ἐγρηγορὸς καὶ τὸ καθεῦδον, καὶ νέον 
δ Οἱ. έν. Ν Ῥ. 445. καὶ γηραιόν' τάδε γὰρ μετα πεσόντα 
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Ἡ οοα τηθαης [παὲ {πῸ ἴτοπ ἀρὲ Μ|] επὰ, δηἀ σοηβθ 6 ΠΕ ἃ ΠΕΡ, 

ΔΠ4 ρῥιδβυτη Ὁ] ΠΔΡΡίΘΙ, Ἔα Ὀθρὶη, ΜΠΕΠ ΤΏΘη 8ΓῸ θοτῃ δ γου-Παϊγεα. 

Ὑγ8 πιᾶὺ Ρευπδρ5 τεραγα {Π6 ΡΊΘΥ Πδἰγ5 ἃ5 ἃ 516}. [Παΐ [Π6 {{Π16 15 δ παπα 

ὙΠ6Π ΠΕΠΊΔη οἴθαίαγοϑ, 85 ἴη ΡΙαἴο᾽β τη (ἢ, ν1}} 411 θῈ θουη ΜῈ ΡΎΕΥ ΠΔῚΓ5 

(πολιὰ φύντα οἱ. 273 Ε) ἀπ Ρᾷ55 ἴτοπὶ 886 ἴο ἰηία που δηα 6 ἀναγ ́. 

Τι 15 Το] γα Ὁ] οἰθαγ ὑπαὶ {ποτα ψὰ5 ἃ ἱγδα!οη δοοοτάϊηρ, ἴο ΜΏ1ΟἾ. ΟΪα ΟΥ̓ 

στου- Ππαϊγεα ὉΠ] ἄτη γεγα οοηϑι ἀθγθα ἴο θ6 ἃ βρη οἵ [ῃ6 επᾶ : ἴογ ἴῃ [68 

“Τεβιαπιθηΐ οἰϊεα ὈῪ [πλ65 ἴῃ Πἰβ δοοοῦης οὗ [Π6 Ἀδνεϊαϊίοη οἵ 51 Ῥείεγ", 

“γὸ ἅτ ψαγπθα ὑπαὶ Ππεη ἴΠ6 ἐπα 15 ΠΕΘΑΥ {Π6 γα 5841} 6 “ὉὨ] ἄγε γΠΟ58 

ΔΡΡθάταποα 514}} ὈῈ 85 οἵ ἴποββ δάναηοε [ἢ ὙΘΑΓ5 : [ῸΓ {παν παῖ ΔΓ 

ΒΟΙΠ 5881] 6 μι μῖτε- παϊγο 3.) Βαϊ ἔογ Οἵ ργεβθηΐ ΡΌΓρΡΟΒα {Π6 ἀβίδι]5 οὗ 

τη6 τγίῃ ἀγα οἵ 1655 ἱπηρογίδπος ἀηα νάϊπθ πᾶ {Π6 πη ευ] γιηρ Ι΄68 οὗ 

(ἢ ψῆοϊθ. ὙΠαῖ ἰάδα ἰ5 πμδΐ ἴπ ἐπε ᾿ἰ οἵ {π6 {Ππ΄νεῖβα ἔπεγα ἃγα 0 

τοουσγεηΐ ογο]65, ἰπ οης οὗ ψ ΠΟ ρεᾶςα ἀπ ὈΠΙΓΟΥΓΊΪΥ ῬΥΕν 41], ΜΜΗ116 Ιῃ 

16 οἵδε ἀϊβοογα δηὰ αἰ 55: τ γ ρτδά πα} }γ ἀϑϑεγί {Π61Γ βυγαν ὅ. [1 15 4150, 

1 τηΐηκ, οἴεαῦ {πᾶὶ {Π6 το ογο]ε5. ἀγα οἵ βαπὰ] Ἰθηρίῃ, ἔου [Π6 τηδτοῇ οὗ 

ἴῃς {Ππἴνειβα θείης τεραγάεα 45 ΡΙΟρ βίο Δ Π4 τα ΓΟβ 5510. ΔΙΟΠΡ ΟΠ6 

ἐκεῖνά ἐστι κἀκεῖνα πάλιν μεταπε- 
σόντα ταῦτα. ΠΕ ἸαΑϑι ἴουγ ννου5 τηθδῃ 
{παὶ τεθνηκός οσἤδηραϑ ἴο ζῶν, καθεῦδον ἴο 
ἐγρηγορός, ἀπ γηραιόν ἴο νέον ἃ5 Ὑ6]] ἃ5 
ΥΘΨΘΥΞΕΙΥ : 50 {Ππαΐ [ῃ6 Ἔββεπος οἵ Ρ]αίο᾽ 5 
5[ΟΥΥ ννου]α βθϑιη ἴο θῈ ῥσεϑεηΐ ΠεΥδ 8150, 
1 νὰ τὲ ἴο ὑπάευβίδηα [ῃ6 Ραγίϊοῖρ]8 
μεταπεσόντα ἴῃ 15 [}] ἀΠα ΡῬΥΙΟΡΕΥ͂ 56η88. 
Τη [Π6 ΠΑΡΡΥ͂ ἰαπά οὗ ἔπε Μεῖορϑϑβ, Ββατά 
ὈΥ {Π6 σῖνου οἵ Ρ]βάβασθ, ἴΠ6 γα Δγ6 50ΠῚ8 
(Δ Ὀ]εα ἰτθος, οὗ ψποβα {ππ|ξ Πα {Παΐ ἰαδίεβ 
γίνεται κατὰ βραχὺ νεώτερος, τὸ μὲν γὰρ 
“γῆρας ἀπορρίψας, ἐπὶ τὴν ἀκμὴν ὑποστρέφει, 
εἶτα ἐπὶ τὴν τῶν μειρακίων ἡλικίαν ἀναχωρεῖ, 
εἶτα παῖς γίνεται, εἶτα βρέφος, καὶ ἐπὶ 
τούτοις ἐξαναλώθη (ΤΕΟΡοΙρι5 27. γ06, 
Μύμον 3... ,1. σ. τ Ῥ. 200). Α ογοία] 
βίπαν οἵ Ἰπηρεάοο! αϑ᾽ ΘΟΘΠΠΟΙΟΡῪ 011] αἰσὸ 
αἰβοονευ βοπὴθ ἰηςθγθϑεϊηρ ΔηΔ]ΟρΊΘ5. νυ 11 ἢ 
[86 ταυτί οἵ {πὸ }ολέϊειες. 

1 Τῇ ΗἩεϑῖοα᾽ 5 ἀδβογριίοη οἵ {πΠ6 ροϊάθη 
ἀρ, ἴΠ6 γϑίπτη οἵ νυ Π6 566 πὴ5 ο ΠῸΡῈ 
ἴον αἰΐεσ {Π6 ρὲ οἵ ἴγοῦ ἢα5 ραββεᾶ ἀναγ, 
ματα ἀὺα βοῦα δαΐαγοϑ νυ ΠΟ. ΥΘΒΘΠ]8 
τς 16 οἵ ῬΙ]αίο᾽β γηγενεῖς : 566 Θ5ρΘΟΙα Π]ν 
ἤογᾷε αγια 7) γε τος ἢ. ὙὍὙΠ6 οὐτοι5 
δχρυαϑβϑίοη οἵ Ηδϑιοα αἰεὶ δὲ πόδας καὶ 
χεῖρας ὅμοιοι ῬΕΥΠΑΡ5 γϑοθῖνεϑ 50ΠῚ6 Ἰρῃς 
ἔγοπλ .«ὅγη2. 180 Ε, δη νγὲ δῃου]ᾶ το- 
ΤΑΘΙΌΟΥ ἴῃαΐ ὁμοιότης ἰ5 {Π6 ἀοπιϊηαπί 
{δαΐαγα ἴῃ (ἢ6 Ρῥγορταβϑῖνα οὐοὶα οἱ {Π6 
Ῥοϊἑίσς. Τί 15. νου γΏ1]16 ἴο σοτηραγα 
16 ψῃοὶς οἵ {πε ΔΑυϊϑίορπαηΐο {γαν δῖ ἴῃ 
ΡῬΙαίο᾽ 5. «ὁγηνεβοσέινε νυ ἢ 1Π6 ταν οἵ {Π6 
“οἰἑέήειες, απὰ [ἢς Ἰαίίου ψ ἢ Ἡ ςεϑιοά 1].ο. 

ἜΡε δ» 
8 Ῥγοίεββθοσ Εἰάρενναυ (Ξ αγίν Αρὲ οὗ 

Ογέξεε τ Ρ. 628) ἱπίεγρτοῖβ πολιοκρόταφοι 

ἴῃ Ηεβιοα 1.0. α5. “[αἰτ- Ππαϊγε ᾿ δηὰ {πη κ5 
1Π6 Ἰἰπη6 εὖτ᾽ ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι 
τελέθωσιν ““50Πη16 5οτί οἵ ΟΥ̓ΔΟΙ Αγ υἰςεγαηοα 
τείουσίηρ ἰο [αἰγ- Παϊγοὰ Ἰηναάθιβ οἵ 50ΠΊ8 
Τεαίοηϊς βίοοϊς,᾽ τουηδυκίησ (Παΐ, δοοοτγά- 
ἴὴῃρ ἴο Ηεβῖοά, (Π6 σμΠ]άτεπ οἵ [Π6 το 
Αρε “αὐ Ὀοΐπ ψ ἢ ψὨΪΐῈ Παῖτ.᾿ ὙΠῸ 
εχϑοΐ ἰγαηϑίδίίοη 15 μόννενοῦ “πη {παν 
αἴθ Ποαιγ- Πεδάδβα δὲ {πεῖν ὈΙΠΓΠ,᾽ ἀπά 1 15 
ααϊία οἷεαν Πομ Ζεὺς δ᾽ ὀλέσει καὶ τοῦτο 
γένος μερόπων ἀνθρώπων εὖτ᾽ ἂν κτλ. {παΐ 
{π6 νυ ῃϊτ6 Παΐτϑ [ογεϑῆδαάον {πὸ οηαὶ οὗ (Π 8 
τοῦ Αρε: 850 παΐ ννε 5ποι]α Ἰοοῖς ἔογ 
ῬΆγ4}16]5 ἰο {π6 Ἡ βιοαϊο οοποθρίίοη ἴῃ 
Ραββαρεβ ψῃ ΟΠ, Π|κὸ {ΠπῸὸὶ τὰν οἵ (ῃε 
“οέλέίειες, ἀΘϑουῖ 6 (Π6 ἐπα οἵ οπα βρόὺῇ 
αηα {Π6 Ῥερὶπηϊηρ οὗ {ΠῸ ποχί, ἀπα ποὶ ἴο 
Τιοά. 5ϊς.ν 32. 2. Ρ]αϊο᾽β πολιὰ φύντα 
(2 οΔ. 273. ΕἸ 15 δὴ δχαοῖ ρᾷυδ]]6] ἰο γεινό- 
μενοι πολιοκρόταφοι, ἀπ (ἢ τεβί οἵ {Π8 
ΡΙαϊοηϊς τὰν ΘΠ θα νν5 τι5 πον να ουρσῃΐξ ἴο 
ἰπίθυρτεὶ {Π6 τννουά5 οἵ Η βϑοά. 

4 ΤΠ6 βἰπάθης οἵ αποῖθηϊΐ ΡΠ] ΟΒΟΡἢΥ 
11 παίμγα! ]ν Ὑ604}} (ῃ6 οοϑηιο]ορίοαὶ 
Ρετοᾶβ οἵ ΕἸηρβάοοϊθβ : μαΐ 1 νοῦ] ἰθαὰᾶ 
15 ἴοο (αγ ἴο ἰηϑίϊαῖς ἃ σομραγίβοη θ6- 
ἔννεθῃ πεῖ ἂπα Ρ]αίο᾽ 5 δίουυ. [1 πιαὺ 
580, Ποννενϑυ, ἴΠαὶ {Π6 τηνι ἀΡΡθαΥβ ἴο 
Τὴ ἴο σοπῆγμῃῃ ἰῃς νἱενν οἵ Βαγηδί, γῆ 0 
τηδϊηἰαϊη5. {Ππαὶ ννῈ αὐ ποὺν ᾿ἰνίηρ ἴῃ {Π6 
ΒΘοομα οἵ ΕἸηρβάοοϊοβ᾽ Ρογὶοάβ, {Πδΐ ἴ5, 
ἐἐὴ (Π6 Ρετοα ννῆθῃ βίγια 15. σσδάθα!]ν 
σαϊηϊησ {Π6 ὉΡΡοΥ παπα " (Ξαγίν Οὐ δάεί. 
Ρ- 249). Τῇε Πιπάαϊηρηίᾳ! αἀἰἤεσγεπος Ὀ6- 
ἔνθ ΡΙαίο δηὰ Ἐπμιρθάοοϊθβ 15 {παΐ ἴῃ 
ΡΙαίο ϑέγδ πανθὺ οὈιαΐηβ {Π6 ν]ἱοίογυ αἱ- 
τορϑίμϑυ, ἴον ἃ5 500 ἃ5 {Π6 {Ππίνευϑα 15 ἴῃ 
56 το 5 ἄδηρον, ἴΠ6 Ποῖ βίθρϑ ἴῃ. 
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ΔΠα {Π6 5 π|6 οἰτοῖθ, {πῸ [ουυναγά γον ]α !ο ἢδ5 ἴο ὑτάνευβα ἴΠ6 βᾶτη6 5ρᾶοα 
45 ἴπε τϑνεῖβα, ἃπα ποίῃίηρ 15 5β814 οἵ δὴν ἀἰβδεγθηοβ ἴῃ ἴΠ6 βρεβᾶ οἵ {Π6 
ἴννο γϑνο] τ οηβ᾽, ὙΠαΐῖ [Π6 ογο]65 οσσιρΥ ἃ ἰοηρ ΡΕΙΟά οὗὨ {ΠπΠ6 ΤΗΔΥ 6 
1ηΓΥγθα τομὴ πολλὰς περιόδων μυριάδας ἴῃ 270 Α. 

Νον νηΐ ἄο {Ππε88ὲ ἴνγο οὐο 165 τερτεδεηῖ ΠΠ να ἂ΄β ἴο Ὀε]ῖανα 
Τα βο 632, οπε οἵ ποθὴ 15 “πε ἐγαηβοεηάθηΐ γθα]η οἵ [ἀ645,᾿ [Π6 οΟἴΠΕΥ 
ἐἴῃ6 νου] οὗ ἀρρβαίδῃρεβ, ἀπα ἴῃς πλγτῃ 15 ᾿ητο 64 ἴο 5} 15 “1Π6 
το] ατοη5 δχἰβίίηρ θείνεεη [Π6 νοι οἵ [4685 Δπηα {πᾶ οἵ ῬΠΘπομΊθηδ, 
Δηα {πε ἀερεπάδποε οὗἉ {ΠῸ Ἰαιεγ ΟἹ {116 [ΟΥΠΊ 6. [ΓΕ 15 ΒΌΓΟΙΥ ΠΠΠΘΟΕΒΒΔΓΥ͂ 
τὸ τοίαϊε ἃ γίθνν ΠΟ ΤΕ] ΠΪΓῈ5 5 ἴ0 ἀ55|Ρ ἃ ΠΊΘΙΔΡΏΥ 5104] 5]Ρ ἤδη ςΕ 
το {πε γηγενεῖς. ΓΘ. ΒΟΒ]6᾽5 ἰπτογργαίδίϊοη θ6ΙΟΠ65 ἴο ἃ 5[γ}16 οἱ ΟΥΠΕΙΟΙ51Ὶ 
ὙΠ ΠΙΟἢ ΔΙ να γ5 πλακε5. Ρ]αΐο δίηρ {πῸ βατὴβ οἷα βίγαϊη, [ουβ θέ τπρ' Παὲ ὨΪ5 

νγὰ5 ἃ παναρμόνιος ψυχήδ, ΤῸ ΠΥ ΠΗΪΠΑ [ἴ [5 αἰ1{6 ΟἸΘΑΓ (Πδὲ 1ῃ. τΠ6 πγτ 

οἵ {πὸ δράἠϊοις, νγαὸ ἤᾶνα Ὀδίοιθ π5. 8 Δϑίτο ΠΟ Ή]0 8], ἀμ ποῖ ἃ τηξία- 

ΡΠ γϑίοδὶ σοποερίίοη. ὙΠῸ Ῥγθὶιαβ το [Π6 βίουγυ ἱπ]Π]οαΐοβ τη γῃδΐ αϊτθο- 

[ἰοη νὰ 5Που]α Ἰοοῖκ [ου [15 βιρῃϊῆσαηοα : ἦν τοίνυν καὶ ἔτι ἔσται τῶν πάλαι 

λεχθέντων πολλά τε ἄλλα καὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τὴν ᾿Ατρέως τε καὶ Θυέστου 

λεχθεῖσαν ἔριν φάσμα---τὸ περὶ τῆς μεταβολῆς δύσεώς τε καὶ ἀνατολῆς 

ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, ὡς ἄρα ὅθέν μὲν ἀνατέλλει, νῦν, εἰς τοῦτον τότε 

τὸν τόπον ἐδύετο, ἀνέτελλε δ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου, τότε δὲ δὴ μαρτυρήσας ἄρα ὃ 

θεὸς ᾿Ατρεῖ μετέβαλεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ νῦν σχῆμα (268 Ε) : 8π4 ΡΙαίο ὨΙΠ1561{ 

[6115 τ5 πα τπ6 τι Ψ 1] ἐχρ]αΐη [Π15 ἀϑίγοποιηῖοα] ταν οἰ α[]Ο ἢ ἃ 5 ὙὙ6}} ἃ5 

ΟΙΠΟΙ βίοτίθϑ οὗ ἃ ίαγ ἀϊβίαηϊ ραϑί (269 8)“. 
ΤΠ οηἱν ροβϑίθ!ε ἐχριδηδίϊοη οἵ {ΠπῈ ἴνγο ουο 165 15 [Πδὲ εδοῇ οἵ {Ππϑτὰ 

τοργεβθηίβ ἃ ὅτεαῖ γ8αῖ. ὙΠ6 τροπή νγΠῖο0 ἢ} ἐπ 5. ̓ς ογο]θ 84 ὈΘΡΊη5 

ΔΠΟΙΠΕΓ ἰ5 54 ὈΥ ΡΙαΐο ἴο θῈ τροπῶν πασῶν---μεγίστη καὶ τελεωτάτη 

τροπή, ἀπ [Πε ΠΙΠΏΡΕΥ οἵ {πε ρετὶοά ψΒ]ΟΠ. οἰ] πη] Πα ἴ65 ἴῃ δι0 ἢ ἃ 

τελεωτάτη τροπή ἰ5 ἃ τέλειος ἀριθμός ἴῃ ῬγΓΕΟΙΒΕΙΥ {ΠΕ 5816 56η568 85 {Π8 

πα θο. οὗ {πὸ Οτεαῖ δα (Ζἤηι. 30. Ὁ), [Παΐ 15. ἴο 54Υ, 1 15. ἃ “ἤπα]᾽ οὗ 

«φοηβα αἰ ηΡ᾽ ΠΌΠΊΡΕΙ, ἃΠἃ 6η65 8ῃ Ἔροοἢ ἴῃ ἴηΠ6 ΠΠ οἔ {Π6 ψου]ά. 

Βιεΐ να παιδὶ θεν οἵ Βα ρροβίηρ, 851 [ουτη αν αἸα, τπαὶ {πὸ στϑαῖ Ὑ 6 ΔΓ 

ψ ΠΟ. 15. ΒΥΠ 1264 ὈΥ ἴπ6 ἰουνναγα πιονειηθηΐ ΘΧΡΓΕΒΒ65 [Ὡς ρεγοά 

ἀυτίηρ ψΒΐοἢ τΠ6 νου] 15 τηδάς, οὗ {Ππᾶΐ [Π 6 ἡγο ]α 15 αἰβϑοϊνεα ννῆθη [Π6 

ἀνακύκλησις 6πι5: ἴΟΥ ἴΐ 15 Οἶδαγ ΠΌΠΙ 2738, Ο ἴπᾶΐ [86 ογβαίοηῃ οἵ {πὲ 

ψΟΙ]α 5 ῬΥΐοῦ ἴο Ὀοΐῃ τηονεμηθηΐβ, δηἃ 273 Ὁ 5Π6 8 [μαΐ της κόσμος, 

τΠοΌΡἢ ἴῈ τᾶν Ὀε βίουτη-[Ο5564 (χειμασθείς), ἰδ ΠΕΝΘΥ δοίμα!}]γ ψτθοκεά. 

ἼΠε πεοχί βίερ ἴῃ οὐχ διραιηθηΐ 15 ἴο οοηπθοῖ [6 ἵν Ὸ “Παιτη 65 οὗ 

τς Φεῤμδίϊς νυῖι ιν [ΠπῈ τννο ογοἱα5 οἵ [π6 Ζ οὐ 5. 

τοίργεηοθ ἰ5 ἰο Ἡοπιοὺ απα Ρ]αίο. 
4 ΤΠ Ἰερεπᾶ ἀροὰΐ δῇ ἀνακύκλησις οὗ 

{π6 σὰη ἴῃ {πὸ {ἰπιῈ οὗ Αἰἴτειιβ 15 τμθπεοπϑᾶ 

1 Τῃ 271. ἃ ψ)ὲε ἢπάᾶ περιφορά Δρρ]ϊεἀ ἴο 
ἔπε [οὐννατά πιονεπηθηῖ: δηᾶ 1 273 Ε 

περίοδος ἰ5 5614 οἵ [ῃ6 Ῥαοκνατά. Ἴ1Πε 
116 οἵ 1ῃ6 {Ππἰνεῖβα ἰ5 {ππ5 Ρἰοϊαγθα ἃ5 
{Π6 τϑνο το οἵ ἃ ϑδἰῃρ]α οἶγοϊθ. ὙὍῃδ 
ΡΙατα] περίοδοι ἴῃ χύο 6 ἀῃᾺ ἴῃ 270 Α ΓΘΙΘῚ5 
το {πὲ τενοϊαίϊοπβ οἱ [π6 νγουἹα οἱ 1ἰ[5 οὐνῃ 
αχὶβ, ἀπ ποί ἴο {πῸὸὶ ἴνγο ογοὶθθ ΜΒΙΟΗ 
ῬΙαῖο ἀββοῦθαδ5. 

5. 2 ὲε» “Ἰαΐί. Τοζίέϊδος Ῥρ. 6 Π΄. 
8. δύο γὰρ αὗται ψυχαὶ λέγονται γενέσθαι 

παναρμόνιοι ΟἸγιαρ. Κ1. Δ. 6. Ὑπὸ 

αἰ5οὸ ὈΥ Επιὶριάε5 ὀγεσί. τοοῖ ἢ. δῃᾷ Ζ4 
726 Π΄; ἀπὰ ἔγοπι {πε βθοοηᾶ οἱ {Πε86 Ρα5- 

ΒαρΡῈ5 ψὙ6 οδἢ 566 {Πα {Π|6 5(οὐὝ νγὰ5 ὈΥ 

βοηθ ἰπηίεγργείεα δ5 {πῸ τηγίπϊοαὶ δχ- 

ΡΙοββδίου οἵ ἃ ρευιηδηθηΐ ομᾶπρε ἴῃ {Π8 

τηονεπιεηΐ οἵ ἴπῈ μεανεπβ. (Οἵ αἷβδο {Π8 

νγ611- Κποννῃ βίου οἵ τη6 Ἐρυρίίδῃ Ρυθϑίβ 

ἴῃ Ηδί. 1 142 ἀπά 566 81γ α. Ὁ. Τιαννὶβ 
Α»ιεΐει «4. «ἐγογιοληγ ῬΡ. 69, 133. 
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Ὑγὲ ποῖεβ, ἰῇ [Πς ἢγβί ρίδαςθ, {Ππῶὲ {Π|6 ΠΔΥΠΊΟΠΪ65 τα δα] ἴο οη8 δῃ- 
οἴμευ, απὰ τμᾶΐῖ {Πὰν ατα οἵ ναϑὲ εχίεπί (12,ρόο,οοο ἄδγ8). [ῖπ Πκ8 
ΤΠ Δ ΠΠΘΓ, ἴΠ6 ἔνο ογο]65 ἴπ [Π6 πγ τ ἅτ οἵ {Π6 βᾶτὴη8 ἀπτγαίίοη δη ΟΟΘΙΡΥ͂ 
πολλὰς περιόδων μυριάδας" (22οἰ 27. 4). ϑεσοοπαϊν, ἀπτίηρ [Π6 Ρτορτοϑϑῖνα 
πιονεπιεηΐ Μνῃΐϊοἢ ργθοθθϑ οὐγ εγὰ, ἴΠ6 ἀοιηϊηδηΐ [βαίμγαθ ἈΓῸ σοποοτῖῇ 

Δα ΠΑΓΠΊΟΗΥ --ἶη Οη6 Μψοτά ὁμοιότης : ἀπτῖηρ 1Π6 5εοοηα, ἀπᾶθγ ἡ ῃ]οἢ 
86 Ἰίνθ, βίγα δηα αἰβοοσά, ΟΓ 1 πα ψογαὰ ἀνομοιότης, Ῥγαν41} (271. 
273.Α-Ὁ). Νοῦν {Π6 ἢτβι οὔ 1πῈ ἴνγο Παιπιο 65, ὑνὨΙΟἢ 1 ἴακα ἴο Τερτα- 
ϑϑηΐ ἔπε ρτορτεϑϑῖνε ογο]6, ἰ5 ἴσην ἰσάκις, ἑκατὸν τοσαυτάκις, 1.6. ἃ5 νγγε Πᾶνα 

566ῃ 26οοῦ; ννῆδγθαβ [Π6 βΒεοοπα 15 προμήκης ΟΥ̓ ΟὈ]Οηρ, {Π6 Ρτοάαοΐ οἵ ἵνο 
ἀηΘασα] ΠΕΠΊΌΕΙ5 ν]Ζ. 48οο Χ 27οο: 8η4 [πε Ργίπαρογθεδηβ ψεσα ἴῃ {ΠῸ 
Πδυὶὶ οὗ σΑ]Ππρ σα πᾶτα ΠΕ ΠῚ ΌΘΓ5 ὅμοιοι, Πα ΟὈΪΟΠρ Πα ΕΓ5 ἀνόμοιοι : 56Ὲ 
ΤΑ]. ἡ Δς. Ρ. 82 Ρί5[6}}1 οἱ δὲ παλαιοὶ ταὐτούς τε καὶ ὁμοίους (56. τοὺς 
τετραγώνους) ἐκάλουν διὰ τὴν περὶ τὰς πλευράς τε καὶ γωνίας ὁμοιότητα καὶ 
ἰσότητα, ἀνομοίους δὲ ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ θατέρους τοὺς ἑτερομήκεις". Τί 
ΠΊΔΥ 8150 Ὀ6 οὈϑεγνθα {παΐ [Π6 ΠΑΥΠΊΟΠΪ65, νἱθννεα ὈΥ {Πα βεῖναβ, ἴῃ (ἢ ς 
ΠΟΙ ΘΧΙΟΏ νῃθτα ἴΠῸν ΟσσαΓ, οἰεαιν ἀδηοίε 5016 ναϑί ρϑυ]οά!ς ογο 165, 
Δα ποηδ οὗ [ἢ6 ογο]65 γΓεσορη!Ζεα ἴῃ ΔΗ] ΠΥ 15 50 ἰαγθῈ 85 12,0ύο,οοΟ 
ἄαγϑ Ἔχοερὶ ἴῃς ατεαῖ εασ. ὙΠαΐ Ρ]αῖο 5ῃοι]α ρα55 ἤοτη ἀΘβογ ηρ 
της ρειοα οὗἩ βεϑβίδιοη ἴῃ Π6 Παμηδη τὰσα ἴο 80) δοοοιηΐ οἵ ἴπ6 ατεαΐ 
Ὑεαν 15 παίασαὶ ΘΠΟΙρΡἢ : ΔΠη4 [ἢ 6 διγαησοηηθηΐ 15 [Π6 σα Πη6 ἴῃ (Θ Π5ΟΓΙΠ15᾽ 
αἴ αἴΐφ καΐκι (ες. 5---τ9), [Π6 ψΠΟ]Ε οὗ νοι, ἀοοογάϊπρ τὸ 1615", 5 ἴα Κβὴ 
ἔτοπὶ αγίο. [π᾿ σοπο] βίοη 1 πιὰν ποία παι Αὐιβίοι!]α Βϊ Πι5 6] Γ ἀρ ρΘδῖβ ἴο 
Πᾶνε σοπηβδοίεα {πε Ῥ]αΐοηϊο πα Π ῈΓ Μ ΙΓ {Π6 πλντῃ οὗ {Π6 Ζοζἤζεες, τά 
{Παΐ δἱ 411 ενεπίβ ἢ6 τεραγάεα {πῈὸὶ ΝΌΠΩΘΕΙ 85 Ἔχρῦεββιηρ ἃ σεγίαϊ η ονο]6, 
αἴ ἴπΠ6 επᾶ οἵ ψῇϊοη τπεῖα 15. ἃ οπδηρα: 566 Ῥαγί 11. Μγ σομοϊ 50 ἢ 
{πεγείουα 15 {παΐ {πΠ6 Παυηοην 26οοῦ Τηδαβιιγοβ (ῃ6 ογο]α οὔ {ΠΠ|{ΟἸτη1ν, 
Δηα της ΠΑΓΠΊΟΩΥ 480οο χ 2700 [Π6 Ογο]6 οὗἉ [0551 11]ατ]ῖγ ἀ βου θα ἴῃ [ἢε 
“οι. 

1,6 τι8 ΠΟῪ 566 ἤονν Ρ]αίο Ὀ01145 Ρ ἴῃ6 ἔνο παι  εγ85. ΕΟ οἵ [Π68 
ἴγοὺ ΠΕΠΊΌΕΓ5 15 σοηβίτποίαα ουξ οὗ [Πς6 51465 οὗ {π6ὸ Ῥγίπαροσθδὴ {τ]ὰ η5]8 
3, 4, 51: [ΟΥ̓ δδοἢ οἵ {πεϊὴ 15 οὴϊγ (3 χ 4χ 5). γε ᾶνε δἰγεδαάγ πηδὶ ἢ 
τΠ6 {ΠἸΔηρ]ς ἃ5 ἃ Ζοοβοηϊο ἀρθπου, Πα Ποῖα 1ξ Ἐϑία ὈΠ5Π}65 [15 οἱαῖπι ἴο {Π6 
116 κοσμικόν, ὈΥ ΜΥΠΪΟἢ, ἃ5. νγ͵ὰ ἂἵ [οἹὰ ὈγῪ Ῥτοοϊιϑά, ᾿ἃ νγαὰ8 Κπονῃ ἴο 

1 Τὴ 77. 30. Ὁ ἴ{ 15 βαϊά (Παΐ (ῃς ατραὶ [ Βαϊ ἤθη Πα ργοοθθαάβ ἴο ἰαἰκ οἵ (Π6 ἢγβί 
ΥΘδὺ 15 πηδαϑυγοα τῴ τοῦ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως ΒαΥΠΟΠΥ 85 1Π6 ὁδός ἔγο πὶ νοητόν ἴο νοητόν, 
ἰόντος κύκλῳ, ἰΠαΐ 15 ἴο 5Ξαγ, “ὈΥ {Π6 πιιπη- 
ΕΓ οὗ ἀαγϑβ δῃηά πρηῖβ᾽ 1 οοηπίαϊηβ, ἃ5 
Μτ Αὐοπεῖ- ΗΙπα ροϊηί5 οαΐ. Νον περι- 
ὀὁδὼν ἸοΙα τηδαηβ [Π6 ἀἰπγηαὶ γανο ας ὴ5 
οὗ ἴῃ6 ἤξανθῆβ, ΒΟ, τηαῖα ἄαγβ δῃὰ 
πὶσῃΐβ; δηᾶ [ῃ6 “Παυτηοηϊοβ᾽ οἵ (Πς Δ᾽ ε- 
2μόἰῖε αὐταὶ αἴθὸ Ἔχργεβδϑθα ἴῃ ἄαγϑ, 50 {Παΐ 
Ῥοίὰ ἰπ (πε “Δυλῥίσς αὐτιὰ ἴῃ ἴῃς Δ εῤιὀδίς 
ΡΙαΐο δηρίουβ {πὸ ἀπὶΐ οὐ πηθαβιγοπηθηΐ 
νι ἢ (Πς 7 Ἰγεασιες ΡΥ ΒΟΥ 65 ἴῃ ἴῃς [ογηλαὶ 
ἀεβηϊτίίοη οὗ {ΠπῸ6 ατεαῖ Υ ταγ. 

2. Τὶ 5ῃοι!α θὲ πιεπιϊοηβα {Πα Ῥγοο]ιις 
Α͵50 οὔβεγνϑϑ Π6 ργθϑνδίθπος οἵ τὸ ὅμοιον 
ἴπ [δ ἢτϑίὶ ΠαυηοηΥ, ἀπα τὸ ἀνόμοιον ἰπ {Π| 6 
ΒΕΟΟΠ : 566 ΚΤΟΙ]] 5 εἀϊιίοη ]. 6. 1 ΡΡ. 52. 

σοππηροίβα ἢ Δηρα]5 δύ ἄος φ ϑε15 Ο71716, 
ηα ἀεϑισμαίοβ [Π6 Ξεοοηα δ5 ἴΠς ὁδός ἔγο τὴ 
γένεσις ἴο γένεσις, σιιαγά αὶ Ὀγ “{Ππὸ ΕΡΠΟΥΒ 
οἵ Τθεβορηῖ᾽ (οἱ τῶν καθόδων ἔφοροι), ἀπὰ 
γγΠ θη Πα Γαγῖ ΠΟΥ σα πο ΠἶΖο5 ῬΧΟμΊθίΠΘιι5 ἃ5 
[ῃς. προστάτης οἵ Ὀοίΐ Ὀεοαιπα Π6 5ἴοϊς 
τὰς τε ἴτοπὶ Ἡφανβη, νγὲ οἂῃ ΟἿΪῪ τερταῖ 
ἴῃαι Ῥ]αΐο 5ῃου]α ονοὺ μαννα Ὀθθῃ τηδάς 
[μ6 νϑῆϊο]α οἵ β0 ἢ} ναραυθ5. 

5 Ὅσα, ΟΥ. Ῥι 188. 
41.60.11 Ρ. 43. 23 εἰκότως ἄρα κοσμικὸν 

τρίγωνον εἰώθασιν τοῦτο καλειν οἵ τε ἄλλοι 
σοφοὶ καὶ οἱ τὰ Αἰγυπτίων ἱστυροῦντες κτλ. 
Ῥτοοὶιβ ἐχρουπαᾶβ [ῃς ἀρρο]]αιίοη Ὀγ 5μον- 
ἴῃ ἴῃ βοὴβ δία! πον ἴπῃ6 ΠδανΘηΪΥ 
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Θ0Π16 δηοίθηξ {Π]ηἸζεῖβ, ὡς πάντων τὰς ἀρχὰς ἔχον καὶ περιέχον ἐν ἑαυτῷ. 
ΤῊ ἴοτος οὔ {πὸ ννογβ ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ αὐξόντων καὶ 
φθινόντων σΔΠ ΠΟΥ 6 ἸΠΟΙΘ ΓΟΘΟΠΥ ΔρΡρΡγαμΘη464 {πῃ Ὀείογαε. [{ Πᾶβ 
Ῥεθη ροϊπίβα οὐἱ ἴῃ Ῥατί ἱ ὃ τ [ῃδι τς δὐΠπηδίϊοδὶ ΔρΡΙΙοδίϊοη οἵ 
ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων ἴῃ ἴπ6 ῬΙαίομ!ο ΝΌΓΙΒΕΓΙ 15 ἰο [ἢ6 τηδκίηρ 
οἵ ἴπὸ ἰκ6 δηᾶ πἀη]1Π|κ6 ΠΥ ΠΊΟηΪ65, {παΐ 15, {πΠῸ 5Β4θαγα ἀπά [Π6 οὈΪοηρ : 
ψν παῖ 15. {Π6Ὶ. ΡΠΠΟΒΟΡΠΙοΔ] ΔΡΡ Ιοδίϊοη 1η {Π15 ραϑϑαρα ἢ [{ 15 [πδΐ [Π6Υ 
416 ἴΠ6 τηδίκεῖθ οὗ ἴΠ6 {πκ8 δπᾶ ἀμ}1Κε ογοῖεβ 1ῃ {Π6 ἡγοῦ] ̓ 5 Πἰβίογυ, {Π6 
εἴα ἴπ ῃοἢ σοποογα δηα πΠΙΓΟΥΓὙ Ῥγανδ}}, δηα {πὲ ἴῃ νΠ]οἢ ἀἸβοοτά 
Δα (55: 1] ΥὙ ρα} ἀϑβασῖ {ΠΕ6ῚΓ σαν. [ΙΓ ΜΠ] 6 Τοιηθθετεα 
τπαὶς να γγεῖα 4016 ἴο ἱπίθγργει ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων 8ἃ5 ἴῃ6 
ΠῸΠΊΟΙ5. 3, 4 Δ κ ὈΚ πι68η5 οὗ ἴΠ6 βεοοηά ρατί οἵ {πε Ρ]αίοηϊς ΝΌΜΟΥ, 
νἱΖ. ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν κτλ. ; δηἀ 1 15 ὈῪ Πιεαη5 οἵ ἴΠ6 5βοοηά ρϑτγί οἵ 
[Π6 Ναμηθογ {παῖ γα ἃῖὸ 8016 αἶβο ἴο ππάεδγβίαηα [6 ϑα 1 4 }1γ οἵ {Π658 
νοτάς ἴο ἄδβοῦθε 3, 4 8ῃᾷ κα ἰὴ ἴῃε οοπίεχί ΨΏΘιΘ Εν ΟΟΟυΓ. 
ΤΗΣ ρεποά οἵ πε “Πυπηδη ογδαίαγα ἡ 15. ΠΕ. οοηδίγαιοίθα οὐδ οὗ 1Π6 
Εἰδπιθηΐβ ΏΙΟἢ Ὀα]]ἃ ἀρ {πε ογο]ε5 οἵ [ἢε “ ἀἰνίπε ογθαίιγθ᾽ : [Ὁ τηδῃ 15 
{Π6 μικρός, ἀηᾷ {πε {]ηΐνετβε ἴῃ μέγας κόσμος". ὙΠΕ νοταβ αὐξόντων καὶ 
φθινόντων “ νναχίπρ ἃΠ4 ννδηΐηρ᾿ Πᾶνε α͵5ο ἃ γείεσεηοθ ἴο [ῃ68 ἔνγο ΘΌβηηο 
Ρετοάβ. γε τηᾶῦ ταρατὰ {ΠπῸ ἢτδὲ οὔ [Π6 οἴγο 85. ἃ5 τοργεβθπτηρ {ΠπῸ 
αὔξησις ΟΥὙ στονίῃ οὗ [πΠ6 ΠοΙΪς, πὰ ἴπ6 βεοοπα 85 τερυβθητηρ 15 
φθίσις οὐ ἀδοπ6. Απά 1 νε τἴδκα {Π6 Πυηθ ΓΒ 3, 4 Πα 5 {Π6 ΘΟΒΠΊΪΟ 
ἀρχαί, ἀπ [Ο]]ονν [Π6 τπποτΠοά οἵ ΡγιΠαρότγθδη ΡΠΥ5165, {Π6 αὔξησις ΟΥ̓ στον 
οὗἩ τπῸ Τ]ηΐνοιϑα ἰ5. ΟΩΪΥ {ΠπῸ “ναχηρ᾿ Οὗ {Π656 ΠΕ] 6Γ5. ΟἹ ἃ ἰᾶΓρῈ 564]6, 

115 φθίσις οη]γ {πεῖν ὁ ἀβο]η6.᾽ Τα {9π΄νεῖβθ ΓΘ ΠΘν5. 115. ΘΠΘΥΡῪ 8πά 
δἰγθηρίῃ θεοδιιδα 15 δ]ειηθηΐαὶ ἔογοαβ Ἐχραηά δη4 στον : δῃηὰ ΜΏΘη {παν 
Ῥερίη ἴο ἤδρ απὰ [81], ἐπὶ διαφθορᾶς κίνδυνον αὑτοῦ τε ἀφικνεῖται καὶ τῶν 
ἐν αὑτῷ (1 οἱ. 273 Ὁ). 

Θ00ἢ ἰ5 [Π6 5ρεοῖαὶ Δρρ]οαὈ ΠΥ οὗ ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ 
αὐξόντων καὶ φθινόντων ἴῃ σοηποχίοη ΜΠ (Π6 Ῥ]αίομο ΝαΠθεσ. Βαϊ 
[656 ννογᾶβ νου] ἤν ἃ 511] τηογα σοιηρτ με ηβῖνα πηθαηὶηρ ἴῃ Ῥγίπα- 
Βδογθδῃ {ΠΕΟΓγ, Πα ὙὙΠ116 νγχῈ ΤΕΘΟΡΉΪΖΘ [ΠΕ] ΒΡ Θοἷδ] Πίηθβ5. ἃ5. ἃ 465. Πρ- 
ἰίοῃ οἵ 3, 4 ἀπά καὶ ἰπ {π6 Ρ]αΐοῃϊο ΠαμΊ6Υ, γα ἀγα Ὀοπηα, 1 {Π1ηΚ, ἴο 
ΘΌΡΡΟΞ6 {πα Ρ]αῖο νγὰβ οοηϑβοίοιιβ οἵ {Ππεὶγ ν 46 γ βισηϊἤοδηοθ, δη4 Ἰητοπἀ6α 
τ5 ἴο [Πἰπὶς οὗ 1 ἴοοὄ. Αοοοτγάϊπρ ἴο ῬΠΙ]οΐαιβ. ΖΦ... 2 Μα]]δοἢ ἀνάγκα τὰ 
ἐόντα εἶμεν πάντα ἢ περαίνοντα ἢ ἄπειρα, ἢ περαίνοντα' τε καὶ ἄπειρα, ἄπειρα 
δὲ μόνον οὔ κα εἴη : Δ! 85 ὁμοιότης ὈΕΙΟΩΡ5 ἴο {Π6 σαίοροῦν οἵ πέρας, ἀπ 
ἀνομοιότης, ἀνωμαλία, ἀναρμοστία εἴς. ἴο {παΐ οἵ ἄπειρον", ννῈ πηδν ΘΧΡΙΘ55 
ψΠαΐ Π6 πηθᾶῃδ5 ἴῃ Ομ ου ογ5 ὈΥ βαγίηρ [πδὲ Θνθυντῃϊηρ τη [ῃς6 {Πηϊνοῦβα 
15. δἰ Ποὺ ΚΘ ΟΥ ππ]κα, οὐ θΟΙἢ Πα πα πη} Πκ6. ῬΠΠΟοΪαιι5 ΘΟΕ] Ππ|65 ἐπεὶ 

Ῥοάϊε5 αδπᾷ δνευγίπίησ σοηπηθοίοα ν] ἢ 
{Π6 πὶ σΟΠ ΟΥ̓ ἴο {115 ὑυ]αηρ]6 ηα 115 τα η]- 
[ο]4 ργορεγίίεβι Ἡοννενεῦ εχίγαναρδαηϊξ 
δηᾶ ἀρϑαυγᾶ [Π6 ραγίϊοαϊαν ἰαποῖθβ οἵ Ρτο- 
Οἷὰ5 ἀπα ἢϊ5. δου 165 τᾶν θ6, {πΠ6 ἰάθα 
ὙΠ᾿ ἀπ ἄου]65 [Πεῖὴ 15 Ρ]αϊοηϊς, νὶΖ. {Παΐ 
τὰ οὐράνια τα ἴῃ6 ἜΧρΥθβϑίοη ἴῃ {ἰπ16 δηά 
50,806. οἵ τηδίΠουηδίϊοαὶ 5Π8}0 65 Δ η 4 ΠιΠ]- 
ῬοΙβ : 566 ΑΡΡ. 1 ἰο Βοοὶς 1. 

1 Οὗ, Ατίϑι. δᾶγϑ. ΠῚ 2. 2520 24 ἢ εἰ 

δ᾽ ἐν ζῴῳ τοῦτο δυνατὸν γενέσθαι, τί κωλύει 
τὸ αὐτὸ συμβῆναι καὶ κατὰ τὸ πᾶν; εἰ γὰρ 
ἐν μικρῷ κόσμῳ γίνεται, καὶ ἐν μεγάλῳ, 
δηα ΖΕΙ]]οΥβ 11 2 Ρ. 488, ΠΙ 2 Ρ. 3907 ΜΙ ΠΗ 
Θεοὶ 5. δχουγϑιιβ οἡ 7722 7γ0- τεηαἱ 77α  γο- 
οσηιοΣ (127) δέοα ἴῃ ἢἷβ Φεγελοίορτε αἰ. δίοα 
Ι ὈΡ. 205---ΟΓά. 

3. ὉΕ..2. 11]. τό ἘΠῚ, 23 Ὁ ἢ, δηᾷ 0. 
273 Ὁ τὸν τῆς ἀνομοιότητος ἄπειρον 
ὄντα τόπον. 



- ΡΡΕ ΟΖΘ  ϑ ΤῸ ὩΞΟΘΚΟ ΙΖ, 301 

τοίνυν φαίνεται οὔτ᾽ ἐκ περαινόντων πάντων ἐόντα οὔτ᾽ ἐξ ἀπείρων πάντων, 

δῆλόν τ᾽ ἄρα ὅτι ἐκ περαινόντων τε καὶ ἀπείρων ὅ τε κόσμος καὶ τὰ 

ἐν αὐτῷ συναρμόχθη. ὙΠι5 {Π6 51465 οὗ τη6 Ῥυιπαρογθαη {γ]Δ ρ]6, 

τερατάβα ἂ5 ἴπ6 πηΐνεῖβαὶ ἀρχαί, ἴΠς ἀρχαί ποῖ οηἱγν οἵ {Π6 ψγῇοἱθ, Ὀαὰΐ οὗ 

ΘΔ ἢ οὗ [5 Ρατίβ, ἱποιπαίηρ ἴη6 ἀνθρώπειον γεννητόν, τγᾶγ ΜῈ]}] θ6 οαἸ]ο ἃ ἴῃ 

[Π6 νγοτγαϑ οἵ Ρ]αίο ὁμοιοῦντά τε καὶ ἀνομοιοῦντα “τη Δ ΚΕ Γ5 οὗ 318 Δ Πα Π}}1Κ6᾽ : 

[ῸΥ “ΠΚα δπα ἀπ} σατη5 ΠΡ ΠπΠ6 κόσμος Δηα 81] ΜΠ ΠΙη 11. ΠΟΥ νὰχ 

ΠΘη (Πἰπρθ τα τηδᾶθ δηα νη ΜΠΘη {ΠἰΠΡ5. ΔΓΘ ΠΠΙΏΔΩΘ, ΤΊΒΙηρ᾽ [ΤΌΤῚ 

Ἰη65 ἰπῖο ῬΙαπαβ, ἃ ἔτοτ Ρ]ΆΠ65 Ἰηΐο 501145, ἀΠα δέτευνατ 5 [ααϊηρ ἴτοὴ 

5015 ἱπίο ρΙαπεϑ, πα ἔγοπι Ρ]Ά 65 ἰηἴο 11Π65 ἀραίη. ΤῊΪ5 15 ἴἢ Ρεσίβοϊ 

ΒΑΥΠΊΟΩΥ ΜΙ {Π6 τπθι πο οἵ Ῥγιπαρογθαη ΡΠγ 5105, ἴῃ νΠ]ΟΠ,, ἃ5 ΜῈ αν 

56εη δἰγθδαγυ, {π6 ρίαπο ἰ5 πιαάθ ἀρ οὔ ᾿ἰη 65, ἀμὰ {Π6 5014 οἵ ΡΙαΠο5᾽. 

50. ΠηΠΟἢ ἕο ἴπ6 τηϑαηϊηρ οἵ ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ 

αὐξόντων καὶ φθινόντων. Τί ψὰ πον Ρτοσθεα ἴο βου 126 ἴῃ 8 ἵνο 

Βαυπιοηΐθα ἴῃ ἀδίαι!, τγὲ 518}} ἢπᾶ παῖ τπδην οἵ [Π6 ἴδοϊοιβ. ἀγα {|] 

οἵ 5:ρῃϊποδησθ. 
γ7ε κῆπον ποτὶ ἴπ6 Ζατυς" τπαὲ ῬΙαῖο οοιηίεα 3260 “ἀανδ᾽ ἴῃ [Π6 

γοαῦ: [Π6 Οτεαὶ Υδαγ, νηΐοῃ 5 36οοῦ οἵ (36ο χ το)" -- 36οὐ χ τοῦ ἀαγϑβ᾽, 

15 {πετγείογε {Π6 βαιαγα οὐ {πὸ πιαθεΥ οὗ ἄαγ5 ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ γθατ τηα]- 

ΠΡΙΪΘα Ὁγ τπ6 βαπᾶγα οὗ ἴπ6 Ῥγυιπαρογθαη Ῥοτίθος ΠΌΤΏΌΕΥ Το. γε δίβ 

ΠΟΥ͂ 4016 ἴο Ἔχργεϑβ ἴῃ6 ρεηοα ἴῃ γεδῖβ : 1ἴ 15 239 πο, -- 3όοοο γεα7-. 

ἘστΙΠεῚ, ς6οοὗ 15 Ξ6ο" χ τοο. Νον νν ΚΠΟΝΝ ἴτοτη [Π6 “Μεῤιιόἠιε, τμαΐ ῬΙαῖο 

τοοκοηρά {π6 ἀπταιίοη οὗ πυμηδη 1 ἃ5 τὸ γ6 815, 1.6. τοοὺ χ 360 -- Ξ6οοο 

ἄαγ5. ἴτ Ο]ον5 (πᾶὶ ἃ ἄδγ ἴπ (ῃς Πα οἵ ἴῃ ἀνθρώπειον γεννητόν οσοἵ- 

τεβροπάϑ ἴο ἃ γεϑαᾶῖῦ ἴῃ ἂῃ ἅθοη οἵ {πε θεῖον γεννητόν. ἘΌΓΙΠΕΓ, 1ῃ ΔΥΓΙΝΊ ΠΡ; 

αἱ ἴπ6 ἢτδὶ Ππαυπιοηυ, Ρ]αΐο 15 σατγοῖα], ἃ85. ψῈ Πᾶνα 566ῃ, ἴο αἰτεοῖ ΟἿΓ 

αἰϊεηίίομ Ἔβρβοίδ!]ν ἴο 1Π6 ΠΠΊ ΒΕΓ 56 : βοῇ 5146, Π6 16}}5 115, 15. 50 ΤΊΔῊΥ 

εἰμηιθϑ τοο, 1.6. 36 {ἰπ|δὲ5 τοο. γε πᾶν βϑεθὴ ΟἹ Ρ. 203 ἰμαΐ 36 15 

Δ} ΘΧΟΘΘαΙΠΡΙΥ 5ἰρηϊβοαηΐ ΠΌΠΊΡΘΥ ἴπ ΤΠΔΏΥ͂ να 5: Ὀὰϊ 118 ΘΡΘΟΙΔ] 5]ρ- 

πἰβοαποθ ἤθγα πῆὰν Ὀ6 {Ππαᾶξ ἰδ διιρσοϑίβ ἴο τι5 ἴΠ6 τϑᾶάβοη ΨΥ [Π6 ΠΌΠΊΘΕΥ 

12,0όο,οοο ἰ5 οδἰ]δα ἃ μδιπίοηγ. δ'ε ἤανα "θαυ [οὐ παῖ της 

ὨΛΠΩΡΟΙ 35 ἰ5. ἃ ἁρμονία Ὀδοαι58. ἴδ οοπίαϊηθ. 4}1 [Πη6 Ῥτορουίοηβ οὗ ἃ 

1 ΟΣ αἷξο Ζ7,)2. 58 σ---Ε586 Ὁ, ὃ: σ, Ὁ, 
80 6. [ἰ ΜΠ θὲ οὔβεγνβά {παΐ ἴξ 15. Π6 
ἰητοδας οἵ ἀνομοιότης ΜΥΏΪΟΙ Ἰδαα ἰο ἄξδοαν 
δπᾷ ἀἰβϑοϊαιίοι ἴπ 77 γι. 81. 6, Ὁ ὅταν δ᾽ ἡ 
ῥίζα τῶν τριγώνων χαλᾷ διὰ τὸ πολλοὺς 
ἀγῶνας ἐν πολλῴ χρόνῳ πρὸς πολλὰ ἤγω- 
νίσθαι, τὰ μὲν τῆς τροφῆς εἰσιόντα οὐκέτι 
δύναται τέμνειν εἰς ὁμοιότητα ἑαυ- 
τοῖς, αὐτὰ δὲ ὑπὸ τῶν ἔξωθεν ἐπεισιόντων 
εὐπετῶς διαιρεῖται" φθίνει δὴ πᾶν ζῷον 
ἐν τούτῳ κρατούμενον, γῆράς τε ὀνομάζεται 
τὸ πάθος. τέλος δέ, ἐπειδὰν τῶν περὶ τὸν 
μυελὸν τριγώνων οἱ ξυναρμοσθέντες μηκέτι 
ἀντέχωσι δεσμοὶ τῷ πόνῳ διιστάμενοι, 
μεθιᾶσι τοὺς τῆς ψυχῆς αὖ δεσμούς, ἡ δὲ 
λυθεισα κατὰ φύσιν μεθ᾽ ἡδονῆς ἐξέπτατο. 

3 νι 7588. Τῇε υμλῦοΥ οἱ ϑεηαίουβ 
ἴη (ἢ λατὺς 15 3260 : ἴΠ 6568 ἀγὸ ἴο Ὀ6 αἀϊνϊἀεα 
Ἰηΐο 1.2 βθοίίοηϑβ οἱ 30 ϑδοῖ, ἀπ θα ἢ βθοιίοη 
ἷ5 ἴο δἀπιϊηϊδίογ ἴῃς ϑίαϊο ἴογ οὴς τηοπίῃ. 

ΤΠῸ πα θοΥ ὅο νι 15. τα] 0165. ἀπά 
ἀἰνίβουβ ἰ5 {π6 ἀοῃιϊπαμπξ πατηθεγ ΤΠγουρΡἢ- 
οὐδ ἴῃ λατὺς. 306. “ἀαγδβ᾽ ἰ5 οἵ οουγβα 
ΟὨΪΥ δὴ 464] ἀἰνίβίοηῃ οἵ {Π6 γϑᾶγ: 566 ὁ. 
ΡΙαῖο οἴβθννμοσα τϑοορηΐβοβ (ἢ ῬΈΙ]ο- 
1.115) 3645 ἄαγβε (Λε. ΙΧ 587 Ε, ΨΠΘΙΕ 
566 ποίᾳ). 

δ 866 ποίθ 1 οἢ Ρ: 209. 
4 ΧΟ Β, ἼΘΙ 566 ποίβ. 911 [αιηθ5 

Οὐομίου- Βγονγηθ ἴθ ἀπ δαἀάτοββ οἢ οἷά 
ἀρ (Ξε (ῃ6ὲ 7 νι οἵ Οοῖ. 2, 18ρ1), 
βαἱὰ ἔπαὶ “πὸ {πουρης ἴ ἃ ροοά νγουῖ- 
ἴηρ ΒΥροϊποϑὶς {παΐ τπ6 παΐαγα! 116 οἵ 
ΤΠ ννᾶβ ἴοο, ἂἀπᾶ {παΐ ἴῃ 50 (δ΄ 85 ἴΐ 
[611] 5ῃοσγί οὔ παῖ, ἴὰ ννὰβ “συνίαι!οὰ οἵἉ [αἷζγ 
Ρτορουίίοη.᾿ Ηδφ νου] ἐβρβοῖα!!ν ὀχμουί 
πιράϊοαὶ σιμά θηςβ ἴο δίασγι νυ} ἃ γθβο 0 ἢ 
ταὶ πον νου ποῖ ΡῈ οοηίθηϊ Ψ 1} ἃ 
ἀαυταῖίοη οὗ {6 5ῃοτίοσ {πα Παΐ Θἰ ΤΠ ΘΓ ΤΟΥ 
{ΠΘπιβεῖν 5 οὐ Του {μεἷν ραιθηίϑ5. "ἢ 



202 ἌΡΡΟΟΘΕΒ 10 ΒΟΘΚΟ ΖΕ. 

ἁρμονία ΟΥ̓ 5.816. ΝΟ ἴῃ 56 ψὰ πᾶνε ἃ ΠδΥΙΠΟΩΥ ἢ]115. τ, ΨΏΙΟΝ 15 

ἡ πάντων ἀρχή (Π χεργ2έ. ἐσ ΛΊεολι. Ὁ. 279 νο [4η}: 50 πὲ ἴπΠ6 ΝΌΤΟΥ 

οἵ πε ατεαὶ Υεασ οοπίαϊη5 23980000.- φόρίοοο ἁρμονίαι, Ὀ]ι15 26 ο,ο000 

πη 5, ΘΔ Οἢ ΠΑΙΙΊΟΩΥ Πανίηρ {ΠπῈ ἡ πάντων ἀρχή Δα 64 ἴο [0. [ἢ {Πκ6 ἸΏΔΠΠΟΥ 

{πὸ πα θεῖ 2τό οοπίαϊηθα 6 ἁρμονίαι ἰορεῖΠε  ψ ἢ 6 πη1{5.: 50 ἴπδὲ (ἢ 8 

ἸΆΤΡΘΓ πη θΕΓ 5 ΟΔ]]6 4 ἃ ΠΑΥΓΠΟΩΥ [ῸΓ 1Π6 5816 Γβάϑοῇ ἃ5 [Π68 51) ]10Γ 

ΠΕΟΠΊΒΟΙ 2ι6 ννὰ5 σαἰά ἴο τε πάθι πάντα προσήγορα καὶ ῥητὰ πρὸς ἄλληλα. 

ΤῊδ ἀπαΙορυ Ὀεύνεθη {Π6 ΜΙογοοοϑβιη δηα ἴῃΠ6 Μδοτγοοοϑιὴ σου] ποΐῖ ὈῈ 

ποτα ΓΑΙ ΓΠΓΠν οὈβοινεᾶ. [ἢ [ΠῸ βεοοηα ΠΔΥΠΊΟΩΥ {Π6 ΠαΠΌΘΓ ΤΟΟ ἰ5 

5Π] ργεδοιηϊπαηῖ, [{ 5 “οἵ τοὺ 56ᾶγεβ οὐ [Π6 γαίί μα] ἀἸυηθίου οὗ 5, 

ΠΪΔΠ5 ΟΠ6 Θϑοῆ, δηᾷ οὗ τοὸ οἷὲ5 οἵ 3... ΝΟΝ 

48οο χ 2700 - (48ο χ το) χ (270 χ 10) -- (48 χ 270) Χ το 

(Ταβὲ 80 1μ6 ἢτϑὲ Παγτιηοην 5 36οὐ χ 105.) 270 15 1ῃ6 ῬγΓΠαρογθδῃ Ρετιοά 

οἵ φσεβίαςοη Ὁ ἃ ΠἰΠ 6 πη ῃ τ Π8᾽ οΠ114, ἃΠ4 480, ψΠΙΟἢ -- 21ο Ἐ 270, 15 ἴπ6 

51 Οὗ {Π6 ΠΒΌΔΠΥ τεοορηϊϑε αὶ ροτοαϑβ οὗ ρεϑίδιοη ἔου ΟΠ] άγοη ὈΟΓη δταγ 

βϑύθη 8Δη4 δἴει. Ὠἷπθ πιοηῖη5. ὙΠῈ ἀτεδὲ Υϑαγ οὐ [8 {ΠΠϊνοῦβθ ΤΠΔῪ 

τπδγοίοτε θὲ ἀδποιθα ὈΥ ἃ τγϑοίδηρ!α ὑνΠοβα 5465. ἅτ γεβρθοίνεὶν {Π6 

Ιοηρθῖ ρετοά ἀπά [πε βιτὴ οὗ {Π6 ἸΟηρ6Γ 84 5ΠΟΥΟΣ ΡΘΓΙΟα5 οἵ ϑοβίδιοη 

ἴῃ [πὸ ταοθ οὗ πιδη, δἴου ἃ Πα5. Ῥθθη τα] ΠρΡ|164 Ὀγ {π6 5απᾶτγα οἵ [Π6 

Ῥγιπαροιθαη ρεγίθοϊς ΕΓ το. Α ἴπ6 {Ππίνοιβα 15 ἃ “ΤΠ ΔΡΉ15 μοῖηο, 

αηὰ τπῆδη ἃ “δ τανὶβ πηι π|5", ἴΠ6 56 Δ Πα 5ΙΠ118 ἈΠΑ]ΟΡ 65 ΓΠΑΥ Μ06}} Πᾶν 

βοοπιθα βἰρηϊβοδηΐ ἴο (Π6 ῬγυιΠαρογεδηδ, ἡ Ποτα ΡΙαῖο 15 οαγί δ ΠῪ ΠΟΡγ ΩΣ 

Πε͵α. 

ΕΥΟ, 

γε πᾶνε {ππ5 56θη ἰπαΐ [Π6 ΠΑΓΠΊΟΠΪ65 ΓΘΡΙΘβαηΐ {)Ὸ ΤΘΟΌΤΤΘ ἢ ΔΘΟῊΒ 

ἴῃ 1π6 16 οὗ τῃς τὐηίνείβα, ἴῃ πο {Π6  οΥ]α νναχοθ 8Π6 ΜᾺ Π6Β5 ΑἸ [ετ- 

παίοῖγ. Βείοτε γε Ῥργοςθαά ἴο ἀἴβοι55 ἀριθμὸς γεωμετρικός, τοιούτου κύριος, 

ἀμεινόνων τε καὶ χειρόνων γενέσεων, εἰ τ15 ὈΓΙΕΗ͂Υ ἜΧρΡ]ΔΊη {Π6 5 ϑίειη προη 

ΠΟ ἢ Ρ]αἴο᾽ 5 τε κοηϊηρ 15 θαβαα. 
ΤΠῸ πυροῦ 2όοοο τοϑίβ ΠΡΟ 1πΠ6 ΒΑΡΥ]Ο ἴδ ἢ ΘῈ ΧΡ β᾽ Π18] βυϑίεηηὅ, 

ΠΟ πάθε ὅο π6 απϊΐ, ἀπ τὰ] ρ]|164 1 ὈῪ [πα ἰδοΐουβ οὐ [56]. 

ΤΠ5 πιοήε οἵ τροϊκοηίηρ, ΠΟ ἴο τΠ6 ργεβοπί ἄδυ αἰνι 485. οἱ ΠΟῸΓ 

ἰηΐο ὅο πηϊμαΐοβ, πα οἷ τηϊππΐθ ἰπΐο ὅο βεοοηάβ, ψγὰ5 ΜΊΔΟΥ 5Ργοδά 

ἴῃ ὙΘΙΥ ΘΑΙ͂Υ {ἰπ|65, Πα ἴΠθγα ΄α ἰτᾶσεβ οὐ ἴξ δἃ5 [8Γ ψγεϑί 5 Τιαὶν. 

ΤῈ συϊγίνεα ἴῃ (6 Ταἰΐϊη 56. οἵ σοδεθρϊ [ῸΥ ἃῃ πε Πη] ΕἸ ν ἰαγρα 

Βυποθεῖ, ἀπ ἴῃ {Π6 ρετὶοα οἵ ὄοοο γβαᾶτῦβ, ψ μΐο τγὰ8. ἴΠ6 ἀπγδίοη 

οὗ ἃ ἀγπαβῖῦ οἵ Εἰτγιβοαη ρούβΒ. Απιοηρ ἴῃ6 Οτεθκβ '"γῈ Πηα ἰτᾶςαβ5 

οὗὨ [6 βθχαρθβίῃηαὶ βυβίθπι ἃ5. ἃ ΠΠΘΆΒΙΓΕ ΟἱὨ {ΠΠὴ6 ἃ5. ΘΕΙ]Υ͂ ἃ8 Ἡ δ ϑιοα ἡ 

ΖΦ γιιε7η1ὦ 67 36 οοο. 

1 Αὐῖϑε. Ουἰπί. 1... ΟΝ, αἶδο 7 εοϊορ. 8. ἘᾺΠ] ἰπἰουυηαίίοη οἡ (15 ϑυϑίθηι γ}1}} 

Αγἠᾶ., Ρ. 40 Αϑι, ὕβηβ. 11 δῃᾷ Μδοῖοθ. 
,δογ,172. δεῖῤ. 1 6. 15---τἰό. Τδηποτν (Λε. 
}λΐ1 τ Ρ. 179. ποίβ) αἰβὸ βρροβεβ ἐπαΐ ἴῃ 
27οο ἴπεια ἴ5 ἃ τϑίθσεποθ ἴο {πΠ6Ὸ ῃΐπθ 
Ἰ]ΟΠ ἢ 5᾽ σαβίδίϊοη. 

3 Μδοῖοῦ. «ϑογηι72:. .δεῖῤ. 1112. 11. ΤΕ 
ΒΆΤΩΘ ΘΧΡΥΓΘΘϑίΟη ἰ5 5684 ὈΥ ΡΠΪΟ: 566 
ΖΕ]]οΥ ΠῚ 2, Ρ- 2307: 

ΡῈ [ουπᾶ ἴῃ Βιαπαϊβ, 725 77ηγι5- 77α5:- 
κἐγιαἴ Οἰδτυϊελέστοοσενν ἐπ ΤΤογαϊδγαδῖθ)ι, ῬΡ. 7 
--2Ὧ1, δῃᾷ ἴῃ (πίον, Οερεῖ. (27 7αίλ., 

ΡΡ. 67--94. 
4 μρογῆς αγια ὥὸαγς 562, τό4ᾳ εἰ α]. 1ὶ 

ἰ5 οἵ οουτβα οὈνϊοιβ {παΐ {πεῖ τησϑέ αν π 
ἴῃ Ηεϑιοα᾽ 5 {ἰπ|ὸ παν Ῥθδπ βοῖὴδ ννὰῪ οὗ 
τηαϊκίησ [Π|5 αἰν᾽ϑίοη σουτεϑροηα ψ ἢ {Π6 
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δηα ΟἸθοῦυα5,, απὰ Ηθτγοάοίιβ Ἔχρυαβϑὶν [6115 τ5 {πα [ῃ6ς Οτϑοκϑ 
Ῥοιτονεά ἴοπὶ ἴπῸὸὶ Βαθυ]οηϊδηβ ἰπῈ αἰϊνίϑίοη οἵ [Π6 ἄαν ἱπίο 12 
ρατίο᾽. [Ιἐ 5 ΓΠεγθίουα ΠΠΘΟΌσβΑΥΥ ἴο βρροϑα ἴπαὶ ΡΙαΐο Ὀοττγονοὰ 
ἢϊ5. τϑοϊκοηΐπρ αἰ γοῦν ἔγομη {π6 Βα ]οπίδη5, Ἔνθ ΔΙ ΠΟ ρἢ, 1 ΒΕΘγΟβα5 
τῊΔῪ Ὀα {τιιβίεα, ς6οοο γε 85 νὰ 5. δοίι ]ν {Π6 ἀπταίίοη οἵ ἃ ΒΑ υ]οηΐδη 
ογοϊεῖ, ὙΥΠαΐ [ἰ 15 οὗ ἱπηροτίδποθ ἴο ποῖβ 15, {Ππδΐ {Π6 56 Χαρ β1 18] ϑυβίβιη 
5 ΝΘΤΥ ΘΟΙΏΠΊΟΙΪΥ τι5664] 1η ΘΑ] ΟΠ] ατΠρ᾽ ἸΙΟηρ ΡΘ ΠΟ 5. οἵ {{πη6, ἔτομη [ἢ 8 
ποίϊοη {παῖ {Π6 γεαῦ σου] θα αν! ἀεα ᾿ηἴο 360 6418] ραγῖβ σοΥΓ ΡΟ πη 
ἴο (ΠῈ 26ο ἄερτιθεβ οἵ [Π6 οἶγοὶθ γεαην ἰγανειβεαά Ὀγ {π6 βδυη δ. ΤΠ 
διλοηρ ἴπΠ6 πα ἸΔη5 300 γεδῖβ "νὰ 5 “ἃ γ8ᾶτγ οἵ {Π6 ροάϑ,᾽ 3600 ἃ “ ογοὶε οἵ 
ΒγΠΑΒρδί!,᾽ Σιόοοο ἃ “ογοῖε οἵ ῬγαἼαραῖ!, 4,320,οοΟ δὴ “αθε οἵ [Π6 ροά5,’ 
δῃά {πῸ “ΚαΙρα᾿ τοοο “ρ6β οἵ {πε ροάβ᾽ οὐ οπμβ “"Ἃ4Υ οἵ Βτιαῇπηα, νν μ1|8 
ἔνῖςα {Π15 πα 6 , ΟΥ̓ 8,6 4ο,οοΟ,οΟΟ γὑθδγ8, νγὰ5 “ἃ ἂν δηᾶ ἃ ηἱρῇῃϊξ οἵ 
Βτδῃπηα 

Τ,6ῖ τι ΠΟΙ͂ 5686 ΟΝ ἴῃ6 ΠΙΠΏΡΕΙΓ 26οοο ἰ5 σοπηξοίεα ΜΙ ΟΙἸΠΕΓ 
Οτεεκ ογοΐε5. 

1 ἀοο5. ποῖ Ἀρρθαῦ {παΐξ Απαχιτηδηάεῦ, Απαχίτηθηθθ, Πορεηθβ. οὗ 
ΑΡΟΙ]οηΐα, ΟΥΎ Απαχαροταβ ἠθβηθβα {Π6 ρειοα ἀπτίηρ νη] οἢ {Π6 του] 
δηάτιγεβ, ΔΠπουρ ἢ τῃεν ΠΕ] 4 τε ΤΠ ηΐνεῖβε ἰο θῈ φθαρτός“. 

Ασοογάϊηρσ ἴο ϑίοθδειβῖ [6 ατεαῖ Ὑεαῦ οἵ Ἡδγδο 5. νὰ τϑοοο 
γεαῖβ, {Παΐ 15, ὁη6 Π4]Γ οἵ Ρ]αἰο᾽β. ϑοῃιβίοτβ σοη]θοίαγεῦ, (πᾶΐ {Π6 {ἰπη8 
ἔτοπὶ οὔβ ἐκπύρωσις ἴο ΔΠΟΙΠΟΙ νγὰ5 τϑοκοηθα Ὀγ Πετδο]ι5 δ 2όοοο 
γεδῖ5, ϑοοο θεϊηρ ἴΠε ὁδὸς κάτω, ἀπ τϑοοο {ΠΕ ὁδὸς ἄνω, 15 1Π ΠΑΓΠΊΟΝΥ͂ 
ΜΊ {Π6 τοης οὗ ΗἩ δ δο {π|5᾽ ΡΠΠ]ΠΟϑορῆν, αηα Ὀγησ5. Η ΘΥδο π|5 ΝΕΥΥ ΠΘΔΓ 
ἰο ΡΙαΐο", που ρ ἢ πο ἐκπύρωσις τηατκοά [Π6 δηα οἵ Ρ]αΐο᾽ 5 γϑδγ. 

ἼΠ6 πραγϑϑί ΔΡΡΥ͂οδοἢ ἴο ἴῃ ἀοοίτηε οἵ ἃ ἀτεαῖ Ὑδὰγ ᾿ῃ ΕἸ ρΘοο 65 
15 ἴῃς {Πθοτυ τπδΐ τΠ6 ψ]οκΚαα δαίμονες ἀγα σοΠοΙηη6α “ἴο νγαη θοῦ ἀνα Υ 

ΘΟΪΔΥ γεαΥ. 866 [ἀεἰεσ, ᾿μαπαῤνεξ ΟἷΓἡ 400 Υξδγ5 ἂ5 {π6 11Π{ οἵ ἴῃε κορώνη, απὰ 
Οἰγογιοίοσίδ Ὁ. 257 Π., [ου τῆοσα ευϊάθηοβ 
οἱ πε βιθ]εοί. 

1 ΤΓ 16 ερίρτατῃ ποία ὈΥ ϑἴο!. 1 240 
5. ΘῈ ΠΙῚΠΠ6. 

Ηάι. 11 τορ. [ἰ νου ἀΡΡϑαῦ [Παΐ 
ΟΥ Δϑίγοῃουηϊοα] ῬαΓΡΟβ65 [Π6 Βαρυ- 
Ἰοπίαπς αἰνιεα (ῃ6 ἄδν ἰηίο ὅο ρατίϑβ: 
866 (δηΐοσ ].6. Ρ. 82. 

5.1 ταϊκα (15 το Βυαηαϊς, 7)ας 771γι5- 
ἐΐε., Ῥ. 11. Οοχρατα 51. α. Ὁ. Το 155 
““»πεΐεγι (41 Σίγογροηῖν, ΡΌ. 400 Π, ΤῊ Οτεεὶς 
δηα Εργγρίϊδῃ ογο]α οἵ 30525 γεαῖβ (Ζ21α. 
ῬΡ- 282, 380) 5 τεαοῃβα Ὀγ ἃ 5] 1118 Υ 
οδ]ου]ατίοη, ν]Ζ. ὈῪ στα] ρΡ]᾽ γίπσ {Π6 Ππιπ- 
ΌοΓ οἵ ἄαγϑ5 ἴπ {Π6 γϑαγ ([Κθὴ ἂβ 365) ὈῪ 
Ιοο. [ ον 155 Θχοο!]θηΐ πα ᾿Ἰδαγηθαά ννοῦῖς 
15. ἃ πιῖη6 οὗἩ Ἰηξουτηδίϊοη (566 ΡΡ. 256 ἢ.) 
οἡ [Πε Ρατί ρ]αγεὰ Ὀγ [Π6 πα ΕΥ5 ὅο δὰ 
360 ἴῃ {Π6 αϑίγοποϊηϊοαὶ γθοκοηΐϊηρβ οὗ 
186. ἀποϊθηίβ. 

4 Ματίίη, ἄεν. ΑΙ γελόο. ΧΥΤῚ ΡΡ. 287 ἢ. 
δ᾽ Ματγίίη,].ο. Ρ.- 86. Μαγίίη ᾿ηζευργαῖβ 

1Πε6 νεϑῦϑ5 οἵ Ἡ ϑϊοᾶ Ῥεριπηϊηρ ἐννέα τοι 
ζώει γενεὰς λακέρυζα κορώνη ἱ ἀνδρῶν ἡβών- 
των (ΡΙαι. αδ αδγ. Ογ. 415 6) ὈΥ ἰαϊκίηρ 

{Ππ15 ἀβϑίρτιβ 43,200 (Ξ-- Ξύοο Χ 12) γ68 815 ἴο 
[ῃ6 ῬΠοθηῖχ, ννοβα ἈρΡρθδίδῃοα νγνὰ5 δ ὴ- 
ΕΥΔΠῪ 5 ΡΡοβεα ἴο Βεογα]ά βοπια κιηά οὗ 
παν ΘΓα, ἃ Π4 432,000 γε 8γ5 ἴο {Π6 ΠΥΠΊΡΠ5. 
432,000 γθ6αγ5 νγνὰ5 δοσοσάϊηρσ ἴο {πΠ6 (Πδ]- 
ἄδϑαηβ [Π6 ρΡετὶοα ἔχου {Π6 οὐθαῖίοη ἴο {Π6 
ἄε!αρσα. 

6. ΘΙΟΌ.1 417: οἵ. ΖΕΙΙΘΙδῚ ΡΡ. 231, 251, 
27 1ι 

71 χύᾳφ. (ξβῆβ. 18. 11 ἀϑβϑίρτβ [οϑοὸ 
(Ξ:3ο Χ 360) γεαῖβ ἴο Η θυδο! ιι5᾽ ογο]ο. 

8 ΖΕΙ]]οΥ 1 Ρ. ό4ο ποία 2. 
9 ΤῊδ ὁδὸς κάτω ᾿δααΞ ἴο {Π6 (ογημιαί]οη 

οὔ (ῆ6 ψου]ά, απὰ {πε ὁδὸς ἄνω ἴο 115 ἀϊ5- 
βοϊιτοη. [Ι{ 15 [ῃ68 βδ1ηθ νγαῦ, ΠΟῪ τ}, 
ΠΟΥ ἄοννῃ. [π5ΐῖ 50 ἰὴ {π6Ὸὸ Ζολίδίεες ἢ 8 
περίοδος ἰ5 ἴΠ6 ϑατηθ, πον" [(ογυνατά, απὰ 
πον Ῥδοϊςννατά. Βυγηθί᾽β αἰτεπηρί ἴο 5 νν 
[παΐ Ἡ γδοϊϊειβ ἀ14 ποῖ 6] ῖανα ἴῃ ἃ ρΡοτὶ- 
οὐρα] ἐκπύρωσις 15, α5 ἢ6 ὨϊΪΠη561{ σοπίθϑβϑϑ, 
“η αἰγαοῖ σοπίγαα!οιοη Ὑνἢ {Π6 βίαϊθ- 
πηρηΐα οἵ ποδί νυγϊίουθ, αποϊθηΐ απά 
ΤΟ ΘΥη,᾿ Δ Πα ΔρΡΡΘαΥβ ἴο Π16 ᾿τηϑισσαϑϑίαὶ 
(ξαγὶν ΟΚἐ δ λ1!. ΡΡ. τόο Π{.. 
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ἔγοπὶ ἴΠ6 Ὀ]οββθα [ῸΓ {πτῖσα ἴδῃ {Ποιιβαπα βθαβοηβ᾽.᾽ Ζ6]1ΕΓ Τρ θυ Υ 
ΟΌβονοα {Παΐ {Π15 1Π ΠῸ ννᾶῦ ἀθθυπηπ65 [Π6 ἀπγαίοη οὗἩ {πῸ νγου]ά, βηοδ 
[Π6 δαίμονες τηδὲ Πᾶνα ᾿νε Ὀεδίογα {π6 Ῥεριπηῖηρ οὗ {Πεὶγ ναηάθυϊηρ5 
Δ Πα ν}1}} Ἰῖνε αἴζεσ {πὸ ν ἀγα ἄοῃβ. 

Α σοπηρδυίβοη νυ] τη6. Οτεαΐ Ὑἶβασ οὐ ῬΏΠΟ]αι5. Μ}}} ποῖ γ]6] ἃ ΔΎ 
βαςβϑίαοίουν τοϑι]ῖ, Ὀθοαιβθ, ἃ5. να Κπονν ΠῸΠῚ (δ βουηπ5", πΠ6 σοπηϊρά 
3641 ἀδγξ ἴῃ 1Π6 γβασ. δῆε οδῇ ΟἿΪγν 54 ἰπαΐ ἢδα ἢξ σοιιηεα 360 ἤδΥ5 
1η {Π6 γϑϑυ, ἴθ, δοοοσάϊηρ ἴο {π6 πηι Ποα οἵ γεοκοηῖηρ νυ ΠΙ ἢ Π6 επρίον8, 
ΠῚ5 βγθαΐ γϑαγ ΜΟΘ]α Πᾶνα ὈΘΘὴ 59 Χ 36ο -- 21240 γὙ68 75, γγΏΪΟΠ 15 τσ οὗ 
ΡΙατο᾽β᾽ σγο]ε--- πα ῬΠΠ]οΪαιι5 (45 γν6Ὲ}} ἃ5 ΟΘΠΟΡΙα65) τεοορη!βοα ἃ 514 }16 
ΟΥΟ]Ε οὗ 59 γεατϑὅ. 

Ατὐιβίοι!α 15 Ποϑί!]δ ἴο {πῸ ἴάθα οἵ ἃ ὅτϑαι Ὑδασ, δηα {πΠῸὶ ΟἿΪΚΥ ραββϑαρα 
γγΠΙΟἢ σου] ῬΟΒΒΙΙν θ6 οἴμουνβε σοηβίτι θα 15 1η {Π6 ἢτϑί θοοΙ οἵ {Π6 
ΠΖοϊεογοίορίεα τ4 Ὁ. 3523 28 [2 Ῥαὰΐ {Π6 πηοϑί Παὶ σδῃ ὈῈ πηδᾶδ ουΐ οὗ 
Ὦ]5 ὑνογ 5 15 Δ ββθυίοη οὗ {ΠῈ6 ΡοΠΟαΙς ἃ] τθουσσεηςα οἵ ραγίῖα] Ποοάβ. 

ΟΥ̓ Ἰαΐδεσ δας που 165, 1 15 ΘΠΟΌΡἢ το πηθηίίοη ἴπ6 ϑίοιοβ, ννῆοβα 
σιεαῖ γε ᾶΥ 85 26 ς χ ιϑοοο γϑδῖ5, 1.6. 385 {Ππ|65 {Π6 ρυϑαὶ γϑὰγ οἵ Ῥ]αΐο, 
ΔΗ {Π6 ἈΒΙΓΟΠΟΙΊΕΙ ῬΙΟΙΘπῚν, ΠΟΒ6 σγϑαΐ ογο]θ, πκὸ Ῥ]αίοβ, νγὰβ 3Ζόοοο 
γϑαγϑβ. : 

Τ ψ1}] θῈ βεεὴ ἰπαΐ {πΠ6 ἀτεαῖ δασ σοπίδιπεα τη Ῥ᾽αῖοβ ΝΌΠΙΒΕΥ νγὰ5 
ΑΥΤΙνεα αἱ τη ἴΠ6 5816 ΨγΑΥ ἃ5 ἰπαΐ οἵ τηλὴν οἵ ἰπ6 οἴπευ ατϑεὶς ΡΏΠ]]ο- 
ΒΟΡΠΕΙ5. 

ΤΙ σοποϊ βῖοη, 1 ΤΥ ΠΟΥ 6 Ρεγη 64 το ἄτανν αἰτοπίοη ἰοὸ {πΠ6 ἔδοξ 
{παι [Π6 ρειὶοα οἵ ςόοοο γξβαῖβ 15 5ΟΠΊ ΘΕ] Π165. δαί! ]ν ο41164. 1Π6 “ργϑαὶ 
ῬΙαΐοηϊς γ θαυ [ἢ ΘΑΥΎ ἀΒΊ ΓΟ ΟΤΉ]Ο Δ] ἰγθαῖβθθ. [1ἢ ΒΆγοοῖτιβ᾽ Οὐεφιοργαῤλία 
1 Ρ. 6 (Ν᾽ εηβίῖ5, 1598) 1 ἢπὰ ἴπ886 ψοσαβ5 βαϊα οὗ {π6 τηονεπιεηΐ οἵ {ἰ6 
ΠΙη1ἢ Πεάνεῃ: “6481 ργοΐθοϊο πηοίτι5 σοιηρ δῖ τπηδιὴ ρογίβοίατη τον οἹ α ΟΠ Τα 
Βραίίο φύοοο ΔῃΠΟΥΙΠῚ πιχία ΡΟ] ΘΙ. ΘΙ ΟΡΙΠΙΟΠΘΠῚ ; ̓πχία ἀπῖθηὶ ΑἸΡα- 
[6911], βραίίο 2376.9 δπούαμ; Πιχία νεῖο ΑἸΡΠΟηβΙ, δἰ ποτ Π Δ }} 
ΔΙΙΟΓᾺ) ΒΘ θη 81, 4θοοο ΔΠΠΟΙΙΠῚ ; φηοα τεἼἠχιε᾽" ([.6. νΠαΐθνευ 105 
ἀυταῖίοη 15) “ Ζοηηβογῖς 5δαΐζεη1 ϑοσαγι 76. 9.717. Ζ αΐολι εῖ47)2 α)ι711ι7)1." Ἐν ἢ 
ΤΠΟΥΘ ΡΓΘΟΙΒ6 15 ἴῃ6 ,δήασεγα οἵ ΤομαηπῈ5 ἀθ ὅδοσο- Βοβοο (6. Βιτροῖβ- 
ἀἸοῖι5, 1639) Ρ. 12: “ΟΥ̓ΌΙΒ ΠΟΠτι5 σα ΠίΘ Π15 ΕΠ] 564116 Δ ΠΠ15 Πχία Ρίο]6- 
τη ΘῸΠῚ ἩΠΌΤΩ ΡΥ ΘΠ ῬΤΟΡΥΪΟ πγοίι οοηποϊί, τοϊατηαπ6 ΡουΟππὴ Ροταρὶς 
αγιῖς φβόοοο (φηοαῖ φραΐϊ177)2 716. 71145 α᾽71 5 αδῥεΐαγὶ σοίοί, ατξ α7171145 
“ηαΐογισι5), δι ὈϊΘοίαβηι8 ΒΡ Πα ΘΓ 5. τ)8. ΘΟ τη ΟἸτοι ἀπο 1. ΤῊ ἡγοῦ 
{το πῚ νυ] Οἢ [Π15 βεηίθηοα 15 αποίθα νγὰ5 ἃ ΓΈρ ΑΓ Θχί- θΟΟΚ οἵ ΑϑΓΟ ΠΟΥ 
111 τ1ῃ6 (ορεουπίοδῃ ἐπθουΎ Ραναι θα ονεὺ {Π6 Ριο]θπιαῖο : δΔηα 26οοο 
γθατβ σου] Παγάϊν Πᾶνα σόα ἴο Ὀ6 οα]]6 4 {π6 αριγιλές ἐἠαΐογίσμς ἴῃ ἃ 
τοχί-θοοΚΚ οὗ Ῥιοϊθπγαῖο ΑϑΊΓΟΠΟΙΩΥ ὉΠ]1655 ΡΟ Υ οἵ βοῖὴς οὗ ΠΪ5 ρσβάε- 
ΟΘΘ9015 ΟΥ̓ σοιῃηπηθηΐίαίοια Πα τππαειβϑίοοα τῃ6 Ρ]αίοηϊς ΝΠΙΟΙ, [ῸΓ 
{ΠΕΥΘ 15 ΠΟ Οἴπευ Ῥάββαρα ἴῃ Ρ]αίο νν ῃ]ο ἢ ρῖνοϑ {Π6 ἀπιταίτοη οἵ {π6 ταδὶ 
Ὑεαγ. γε σδῃ ὄνθπ ρειπμδρ5 ἔγαςα ἴπ6 Κηον]θᾶρα οἵ ἴπΠ6 ΝΌΠΙΡΘΥΙ ἃ5 [ὉΓ 
Ῥαοῖς 45 ΗἸΙρραίομιιθ. ὙΠ Ρῥτθοθϑϑίοη οὗ 1η6 Βαμπίποχθθ, ὙΠΟ. 15 

1 Μυ]]ΔΟΝ 1 Ρ. 1: οἷ. ΖΕΙ]ΕΣΌῚ Ρ. 7οὅ. Πῖ5 ἴῃ 18. 11, ἃ5 [ὕβθπου Πᾶ5 ροϊηίθα ουζ 
3. ΟΠ. το. 866 αἶϑο Ταπηοῦν ἄεῦ. δ λϊ. (Δ δέγι. ἤ7εδ. ΧΧΝΤΙ ΡΡ. 395 ἢ.). 

ΧΙ ὈΡ- 213 δ. 866 Π]βοὴ Ζείλρελ, 7ὲ ΚΑ Π]αλ. οἰο. 
38 (βη5. 18. 8: οἵ, Θίοῦ. 1 264. 1 ΟἿ }.. Ἐ7ν 
Ὁ ΤΠ Ἔχρ απ {ΠῸ γϑιηαυκ οὗ ΟΘῃβου!- 
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ἴῃ τεδ] ΠὙ οδιι5εα Ὀγ [Π6 πηονειηθηΐ οὗ {πε αχὶβ οὗ ἴῃς δύῃ τουπά {Π6 
ΡΟΙΪςῈ οὗ τῆς ἘδΙΙρέϊο, νγᾶ5--ττθὸ χα ἅτ ἰο]---αἸἰδεονετεα Ὀγ ΗΠΡΡδγοῆα5, 
Δηἃ ἴΠ6 ρεποα οὗ {ἰπ|ὲ ἀυσιηρ ΒΟ ἢ {πΠ6 Θαα!ποοίίαὶ ροϊηΐβ τηακα ἃ 
σοτηρ θεία στενό οη ψγὰ5. Ππηδϊηἰαϊ πα ἃ ὈΥ (Παΐ ΔΘ ΓΟ ΠΟΙΊΟΥ ἴο 6 36οοο 
γεαῖβ (Ηυ]!ς156ἢ ἴῃ Ῥδυϊγ- Ίββοννα τί. “49 Ἴγολοηηῖε Ρ. 1851). Τί 15 αἸΠοι]ὶ 
ἴο Ὀεῖενε {παὶ ΗἸρρδίομαβ νγαὰ5 ἀπ ηῆπεποεα Ὀγ Ρ]αΐο᾽β πυμθευ, 1 
᾿πάεεα τῃ6 ΨΠΟΪῈ ἰμθοῖγ οἵ ἃ ατεαῖ Ὑδδῦ 15 ποί---ῶἃθ 1 811 50: [Π|165 
ἰπο] πε ἴο 5ιιβρεοῖ {πδΐ ἴξ 15---οοπηφξοίεα ΜΠ 5οπη6 ρ 6 - ΗΠ ρΡΡ τοίη 
ποίϊοηβ δρουέ {Π6 εααϊποοίῖαὶ περίοδος, [Π6 τε] αχίθβηϊ οἵ ψΏΙΟΠ 15 ποΐ 
36οοο, Ὀαΐ ἀρουΐ 26700 γ6815. 

δ: 

“ΤῊϊ5 ψῬΏΟΪΕ ΠΙΙΉΌΕΙ, ἃ ΠΙΠΏΉΌΕΘΙ ΠηΘΔΒΌΓΙηρ ἴῃ6 δατίῃ, 15 Ἰοστά οἵ 
Ῥεαίίευ ἀπά ψοῦβα ὈιΓΠ5.. ὙΓΠῈ ΠΌΙΏΌΕΙ 12,ρύο,οοΟ ΤηΔΥῪ [αι ΠΥ 6 
οΔΠ16α γεωμετρικός ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΙ͂ 56η56 Οὗ ἴΠ6 [ΕΥ ΠῚ, [ῸΓ ἴζ 15. αυγινεὰ 
δὲ ὈγῪ τηδίΠεπηδίϊοαὶ σδ]ο]δἰΙΟη5, Δ Πα ἘΧρυθβϑεα τη ἴνγο τηδιΠθιηδίϊοαὶ 
ἤρυγαθ, {πὲ ομα δὴ οὈ]οηρ, 8π4 [Π6 οἴπεῦ ἃ β4|ιπᾶτθ. Βυΐ ψῃδί Ρ]αΐο 
ΟΠὨΙΘΗ͂Υ τηδΔη5, 85 1 Ῥεϊϊενε, 15 [Πδΐ ἴΠ6 Πιη ῈΓ 1ῃ ΠΕβ[ΠΟη, 51Ππ606 1 6χ- 
ῬΓΕ5565 {π6 ἀπγαῖίοη οὗ δῇ δεοη οἵ {πε δ γοι]α, 15 τῷ ὄντι γεω-μετρικός (οἴ. 
Μοῤ. νι ὅτι Β 21.), Δῃ ἃ πηθαβιιγε5 ἃ Ρρεγοά ἴῃ (ῃ6 ᾿Ι[δτηβ οἵ {πΠ6 διῇ. 
ῬΙ]αΐῖο Ἰονεβ ἴο ρΙδὺ οἱ {Π6 εἰγγη ο] ορΊοδ] τη δ ηϊηρ οὗὨ νγνοσ5, ἃ5 ἴου ἘΧϑ ΠΡ]6 
ἴΠ ΨΠΙ 5554Ὰ ὀλίγοις τισὶν ἑαυτοῦ πολεμῶν ὀλιγαρχικῶς τὰ πολλὰ ἡττᾶται 
καὶ πλουτεῖ, Δ 1ἴ 15 ΔΡΓΙΟΡΓΙΙΑΐα δηα τίρῃς [Πδΐ ἴῃ ἃ ραϑϑαρθ ΨΏΘΓΘ 50 
ΤΊΔΗΥ ΟὗἩ {Π6 τηδί πη δία] [ΕΓ Π15 Δ. 5 ΠΊ00]1ς, γεωμετρικός, σοΠΊϊηρ; Αἱ [ΠΕ 
οΟἸἸπηαχ οὗ ἴ[Π6 ψῇο]θ, 5ῃου]α θὲ βυτθοῖῖο ἰοο᾽. 

Ιη ψνηαΐ 56Π56 5. [Π15 ΠυΏΡΕΥ “Ἰοτα οὗ Ῥείζεσ δηα ψοῦβα ὈΙΠΠ5᾽ ἢ 
1 {1 [Π6 5ἰπΠ|ρ16 δηα ϑυβηοιεηΐ Ἐχρίδηδίοη οἵ Ρ]αΐο᾽β νου 8. 15 (Πδΐ 
ἴπ {Π6 ΘαΥῪ 5ίαροϑ οὗ οἱμιγ ογοὶα οὗ 26,οοο γεξαγβ, θείογα ἀἰβιπιθργαίοη πα 
(ἰβϑ Πα ΠΥ Πᾶνα ρῸΠ6 Ὁ, γενέσεις 816 [ΟΥ̓ [Π6 πιοϑί ρατὶ ἀμείνονες, 
ΜΠ ΘΥθα5. ἰδίε {ΠῸΥ ἃῖαὲ αρί ἴο ὈὲῈ χείρονες Ὀεοδιιϑα ἴῃΠ6 {9π΄νεῖβε 15 
στονίηρ, χείρων. Οοοά ἃηά Ῥαὰ ὈΙγιΠ5. ἀ΄α σΟηΒΘ ΘΠ ΠΠΥ ἀειεγηηβα 
ὈΥ [15 παπιρουῦ. 866 αἷἰδο ὃ 2 ἄῦονε δηά Ῥατγί 111, ψ ἢ [Π6 ποΐθθ οἡ 
546. ὝΠΕΓΕ ἰ5 ἰὴ Ρ]αἴο᾽β ἔΠθουγ ἃ βιρρθϑίίοη οἵ {Π6 νυν Θχργθϑβϑθα Ὀγ 
Ταιογοίϊαθ ἤθη ἢ6 ψτοία : 

Ὑτίϑεῖσ θη νεΐαϊαθ ν]115 ϑδίου δίαιιθ νἱθεΐαθ 
[ΕΠ ΡΟΥΪ5. ἰησιιϑαΐῖ ΤΟ ΠΊΘη σϑΘ] πη΄ πα αδιραῦ: 
Ὧδο ἰδηδί οπηηΐα ραι]αί τη ἰαοβοασα οἴ [Γ6 
δὰ σᾶρυϊαπὶ ϑραῖϊο αθίας!5. ἀθίοϑϑα νϑιιϑίοϑ, 

Ι Πανα εἰβενῃοτο " ροϊηϊεα οὐἱ πα Ῥ]αΐο, ἰπ οὐγάθυ ἴο ρᾶνα [Π6 ννᾶῦ 

΄ Ν ς κι ΄, 
ξύμπας δὲ ουτος---γενέσεων. 

1 ΟἹ, Ῥτοοΐυβ 17 77 ι. 270 Ἐ, ἀῃαἃ 271. Ἃ, ταβοσΐ «ἴο 11] Ἰηαπηθῦ οἵ δϑίγοϊορίοαὶ οχ- 
Β. ἴῃ βρεακίηρ οἵ ἴῃς ἀριθμὸς τέλειος οἵ 
[η6 ατεαὶ ὕἵεασ, Ῥυοοὶιθ ϑᾶγ8 ὁ χρόνος 
μετρεῖ τὴν ὅλην κίνησιν καὶ τὸ τέλος αὐτῆς 
ἐπιστρέφει πρὸς τὴν ἀρχήν" διὸ καὶ ὁ ἀριθ- 
μὸς ἐπονομάζεται καὶ τέλειος, ἀῃ ἀρσαϊῃ 
μετρεῖ δ᾽ οὖν ὁ ὅλος χρόνος ὁ ἐγκόσμιος 
τὴν μίαν ζωὴν τοῦ παντός. 

2 Ῥτοοϊιθ, 8ἃ5 321 5Πο00}}4 εχρεοῖ, ἢδ5 

Δ. Ρ. 1]. 

ῬΙαπαίίοηϑβ οἵ τοιούτου κύριος, ἀμεινόνων τε 
καὶ χειρόνων γενέσεων : 5686 ΠῚ5 272 γε). 
40))}17)1. 11 ΡΡ. 70 Π΄. 4]. 1 Πᾶνα δἰγθδᾶγ 
βαϊά (πα 1 σαῃ 566 πὸ Ἰι5ιϊβοαιίοη [ῸΓ 
τοααϊηρ {Πϑουῖθ5 οἵ {Π15 Κὶπα ἰηΐο Ρ]αΐο. 

8. 1 1171--- 174. 
ΦΎΤΣ Ε2ΖᾺ ὩΣ: 
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ΙΟΥ 15 “ῬὨΠΟΘΟΡΉΥ οἵ Πἰβίογν ̓  'ἴὴ ΒΟΟΚ5. ΨΠΠΙ δηᾷ 1χ, ρ᾽αηίβ Πῖ5. 1464] 
οἰτγ-ττοη]γν οὗ σου56 θεωρίας καὶ διδασκαλίας χάριν---ἰὴ τἢς6 ἀϊδίαπί ραϑι, 
Δα ἴῃ δοοογάδησα ψ] ἢ [Π15 Δ ΠΟΥ͂ ννῈ ΤΏΔῪ ΡΙοίαΓα 1 5 θθ]οηρὶπηρ ἴο τῃς 
ΘΑΙΙΥ 5ίαρεβ οὗ ΟἿἿΓἿ ργεϑεηΐ ετὰ οἵ 26,οοο γβαγϑ᾽. 

ΘΟΠΊΘ ΤηΔῪ Ὀ6 αἰβροβεά ἴο δϑὶς {Π6 αιιδδίοῃ : “ ΠΙα Ρ]αίο {πῖηκ {παῖ 
{Π6 56 βρθου]δίίοηβ ἤᾶνε Δ ΠΥ 56 Ύ1Οῖ15 να} 86 Ῥ᾽ 1 δπΠὶ Ποΐ 56 [Παΐ 8Δῃ δα ΠΟΓ 
15 οα]] 64 ἸΡΟῚ ἴο ΤΘΡΙΥ : ας 1{ 15 σεγίδιη (Πδὲ 15 ΓΘΡΙΥ Μ}1}} σοηνησ 6 ΠῸ 
ΟΠ6 ΨΠὴΟ 15 ποΐ σοην!ηςεα αἰγοαάγ. Ασοογαϊηρ ἴο Ργοῖ, Η χουν (1276 ττ 
Ρ- 426) “ Ρ]αῖο ννγὰ5 ἴΠ6 [ουπεΥ οὐ 4}} [ῃΠ6 νᾶριιθ ἃπα πηϑοπηᾷ {Π]η ΚΙ 
ται πα5 θυγάθηθα ΡΠΠ]ΟΘΟΡΠΥ, ἀββογίηρ ἔδοῖβ ΓῸΥ ΡΟΒΒΙὈΙΠ11165, ἀπ {Π θη, 
α7767 ἀογιρ᾽ για] ὀσαμίι7ιε} σ͵ογε5 οΥ τυλαΐ γηζοδέ δε, ἐσ γι γοῖε 16 εἰοσφην᾽ ἡ σ 116 
ὀείίουο ἐλδηι ζϊηι5ο.." ΠΘ ὉΠοΟΉΒΟΙΟΙ5. Πιπηοιγ οὗ ἴΠ6 ψου5. 1η 1416 5 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 Δ] οννεα ἴο δίοῃε ἴῸγ 16 106] σῇ ριεοβθ5. Ρὶδαΐο ἄοβϑβ ποῖ 
Π6τα 1611 15 {παΐ “Πε ἀοαβη ἐ αππτε ὈΕ]Ιεν θ᾿ [Π6 ΝΌΠΒΕΓ : θαΐ ΠΕ ὑγΑΓῊ5 115 
ἴῃ. δἄναπος {ῃδὲ {Π6 Μι565 δῖα 76ϑίηρ. Βαΐ 85 πε. 15 οἴζβη ἃ ἰοποἢ οἵ 
ῬΙαγα]η685 θη Ρ]αΐο ῥγοΐοβϑεβ ἴο 6 56γΟ 15, 50 ἴΠΈγῈ 15. 584] 8ἢ 
ὉΠΑΘΙΟΙΓΓΘης οὗὨ 56 ῖοι5. τη ϑηϊηρ ἴῃ [Π6 ἴγο ο5. οἵ 15. Μιιδθ. 226 Ζοεῖς 
γιοῦ δδί αἱ ῤιεζα»ΩἼἼ 71: ΘΝΘΥΥ ΤΘΔΩ͂ΘΥ, Δοσοοσάϊησ ἴο ἢ]5. πδιοπδ} ν δηά 
ῃαίαγο, Μ}}}1} Ππα ἢϊ5 ἀρρτορτίαΐε [οοὰ ἔοσ ἰδ ρῃϊευ ἴῃ ἴΠ6586. Ρ]θαϑϑηΐ 
“ΒδὈγ]οπίδη παι εγ5. ΤΠ ΟΥΪν ἰπιηρ {πᾶ 1 νϑηΐατα ἴο αϑϑευΐ 15 [ῃδὶ 
1Πε ροϊηΐ οἵ 1Πε 765ῖ οαπηοῖ 6 [ἢδὲ 11 15 ππ|η061Π|6510]6. ΑΡοαυΐ [ἢ 6 56ΓΙΟΙ5 
δἰ4ς. οἵ 16 βρίβοαβ {Ππεγθ 15 [655 ΤΟοὴ ἴου ἀϊῆεγθποα οἵ οριπίοη. Ρ]δῖο 
γψγ85 Ὀγοίοι π]Υ σοηνὶποβα οὗ {πὸ {τὰ}, νν ΠΙΟἢ ἸΠΒΡΙΓῈ5 δἀηα δηϊηγδίθϑ. 8]] 
{π6 56. δ] ο]ατοη5, [παΐ ὑπ6 ΤΠ ηίνεῦθα δηα 411 σις Πῖη 1 ἀγα ογθαίθα δηᾶ 
φιδίδίηθα ΟΥ πιαιπδπιδίίοα] ἰαν8. ὙΤΠῈ ριαπα οἱ βαγίηρ, θεὸς ἀεὶ 
γεωμετρεῖ, 15. [ῃ6 ΔὈΙαΪηρ; Ια5βοη οἵ 1ῃ6 ῬΙδίοηϊο ΝυΙΏθεν. 

ΒΆΝ 1. 

ΤῊ [Π15 ἀϊνίβίοη οὐ πὸ ΑρΡρεπάϊχ 1 ρτόροβθ, ΒΥ ΨΥ οὗ βρι!οσιθ, Π]]}Ὺ 
ἴο δχρίαίῃ {πῈ ραβϑᾶρθ ἴῃ Ψ ΠΟΙ ΑὙΙβίοί 8 γϑίθιβ ἴο Δ Πα οὐ! Ποἴ565. {ΠῸ 
ῬΙαίοηίς Ναμηθου. ὙΠῸ ἀπιγ σαηποῖ ΡῈ ενααθά, θεβοδιβα 1 ἢδ5. θθθη 
ΔΙΙερσεα τπδὲ Ατιβίοι]α Ἔχρ᾽δίηβ τρὶς αὐξηθείς ἴῃ ἃ αἰβεγοηϊ νὰν ἴτοπὶ {παῖ 
ἴῃ ΠΙΟἢ [Π6 Ρῆταϑα μα5 θθθη δχρ]δίηβα ἴῃ Ῥατί ἱ οἵ [η15 Αρρεπαϊχ". [πῃ 

1 Τῇ νε ὑπαογβίαπα τροπή ἴῃ ΑΥἶϑί. 20]. 
Ε 12. 13108 17 ἴο τείου ἴο {Π6 τροπή οἵ {Π6 
“ο ΐειεδ, αὐιὰ Ῥυθθ5 {Π6 οὐ οἶδ οὐ Αὐἱβ- 
ἴοΟΙ16 ἴῸυ 411 [Πδὲ ἴἰ 15 νψόοσίῃ, 1 νου] βθθηὶ 
{παι Ατ᾽βίουα τπουρῆς Ρ]αΐο ἀϑϑίστβ δ 
οἰτγ ἴο {πὸ ργενίοιβ ογὰ, θείου [Π6 μεγίστη 
καὶ τελεωτάτη τροπή ἴοοῖὶς ΡΙαςα. 1 ἄο ποΐ 
Ῥεϊίενε ται Ατὶβίοι]α βευϊοιιβὶν [Ποιρηΐ δηγ- 
τηϊηρ οἵ {Π6 βουσί, ὕαὶ 1 Πα αἴ, ἢ6 ννὰ5 σϑῦ- 
ταϊη]ν τηϊβίαϊκη. Ῥ]αϊο᾽ 5 1464] οἰτγ σοῃίαϊη5 
οὗ σοιγβα 5ΟΙὴ6 [δαΐτγ65 1ἢ σοι ΠΊΟῚ ὙὙ]Π ὁ 
ἐπὶ Κρόνον βίος, Ξιοἢ ἃ5. {Π6 ρυϊποῖρὶε οὗ 
“ΝΟ Ῥτορου ἴῃ νυῖνεβ᾽ (201. χ71 Ἐ), θαϊ 
ἴῃ Οἴπου σοϑρθοῖβ 1Πη6 [16 οἱ ἴπΠ6 γηγενεῖς 
5. 14 ἸΟΓΟ ΘΙ Ὺ ἀΠ|1Κ6 {Π6 ᾿Π{6 οἵ Ρ]αἴο᾽ 5 

οἰάζεηβ, απᾶ πὶ [6 Δεῤρόσζιε να ἀο ποῖ 
Πδαὺ οὗ δὴν τροπή ὑβῃειηρ ἴῃ {Π6 σΠδησθ 
ἔτοπι Αὐὶβίοογδου ἴο ἴΠ6 ϑρατίαη δἴαϊβ. 

Ὁ ΟΣ ΑΣΩΣ ΤῸ ΡΡῚ 14. 243. Νρ 
ΜΟοητοβ οὐη Θχραπαίίοη οἵ Αὐιβίου θ᾽ 5 
οΥἸΙοἴβτη ἄοαϑ ποΐῖ ργείεπαά ἴο με Ἔχῃδιιϑβίϊνε, 
ΔΠα ἰηνοῖνθϑ, 85 Ὑ}1}} ῬΡΥΈΒ ΠΥ 086 ΠΕ, 
56 ν ΘᾺ] σγάνα πηϊϑίαϊκαβ, Ἔανεη ᾿Γ νγα ἰγθαΐ 1ἰ 
δι5 ἃ Ῥαγίϊα! εχρ᾽ ἀπαίϊοη πα ποιῃϊηρ πΊΟΓΘ. 
ὙΠαι οἵ ϑιβθιη ἢ] 15 τῆογα οοτηρ]θία Ὀιΐ 
Βαια]ν 1655 ΘΙΤΟΠΘΟΙΙΒ: 566 ἢἷ5 “γέ οίοίδ5᾽ 
Ζοδἑμς τὶ ῬΡ. 369---578. Ναεννηδηβ ἐγθαῖ- 
πιθηΐ οὗἉὨ ἴῃς ϑιιδ᾽θβοϊ 15 σοῃίΈββθα νυ [επΐα- 
{ἶἰνε δῃᾷ ἱποοιηριεῖα (ο]. ιν ΡΡ. 48:-- 

483) 
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Ῥοϊηΐϊ οἵ ἔδοϊ, ἃ5 νγ8 518}} 566, Ατιϑίοι θ᾽ 5. οὐ εοῖβηλ, 50. ἴαγ 85 1 βο65, 15 

ΘΟΙΏΡΙδΙΕΙΎ ἴῃ ΠαγπΊοηγ ΜΙ 16 τεβι] 5 οὗ ΟἿΓ ᾿Πγ ΒΕ ΘΑ. ΠΟ Ή8. 

ΤΠ6 ννογάς οἵ Ατίβέοι!α δῖα 85 [Ὁ]οννβ (22. Εἰ 12. ττό" 1---τ7): 

ἐν δὲ τῇ πολιτείᾳ λέγεται μὲν περὶ τῶν μεταβολῶν ὑπὸ τοῦ Σωκράτους, 

οὐ μέντοι λέγεται καλῶς: τῆς τε γὰρ ἀρίστης πολιτείας καὶ πρώτης οὔσης 

οὐ λέγει τὴν μεταβολὴν ἰδίως. φησὶ γὰρ αἴτιον εἶναι τὸ μὴ μένειν μηθὲν 

ἀλλ᾽ ἔν τινι περιόδῳ μεταβάλλειν, ἀρχὴν δ᾽ εἶναι τούτων ων ἐπίτριτος πυθμὴν 

πεμπάδι συζυγεὶς δύο ἁρμονίας παρέχεται, λέγων ὅταν ὃ τοῦ διαγράμματος 

ἀριθμὸς τούτου γένηται στερεός, ὡς τῆς φύσεώς ποτε φυούσης φαύλους καὶ 

κρείττους τῆς παιδείας, τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ λέγων ἴσως οὐ κακώς" ἐνδέχεται 

γὰρ εἶναί τινας οὗς παιδευθῆναι καὶ γενέσθαι σπουδαίους ἄνδρας ἀδύνατον. 

ἀλλ᾽ αὕτη τί ἂν ἴδιος εἴη μεταβολὴ τῆς ὑπ᾽ ἐκείνου λεγομένης ἀρίστης πολι- 

τείας μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων πασῶν καὶ τῶν γιγνομένων πάντων; καὶ διά γε 

τοῦ χρόνου, δι᾿ ὃν λέγει πάντα μεταβάλλειν, καὶ τὰ μὴ ἅμα ἀρξάμενα γίνεσθαι 

ἅμα μεταβάλλει, οἷον εἰ τῇ προτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐγένετο τῆς τροπῆς, ἅμα ἄρα μετα- 

βάλλει". 

ΤΠε νψοτάς οπ φησί ἴο πάντων ΘΟΠΟΟΙΓΠ τ1ι5 ἢτδί. ΤΉΘΥ τη68} : “ΤΟΥ 

Πε βαγϑ5 ἴπαΐ {ΠῸ ανξς οἵ Ἵμᾶηρα 15 [η6 ἴδοι τῃδΐ ποί μη ΔΌΙ465, θαΐ 4}} 

τπϊηρϑ ἐμδηρα ἴῃ ἃ σεγίαίη ΟΥ̓ ο]ς οὗ {{π|6, ἀΠ4 {Παΐ [6 ὁορ )ι71171. ΟἵἩἮ σΠΔΏΡ8 

σοῖηθ5 ἔγοπα᾽ (1. “15 οἵ) “[ποββ᾽ (56. δἰ βπηΘη 5 97. ΠῸΠΊΌΕΓ5), “ἡ Ποτθοῦ 4, 3, 

σουρΙΘα ΜΙ ἢ 5. Γαγη 5. τνγο ΠΑΥΙΠΟΠἰ 65, τηθϑ πὶ ηρ;, ζο 67: ἦ16 7147)10 67 οἡ ἐλίς 

ἀϊαργαῃ ἐς ηιααῖ σοϊία, 6 τῃθουν θεΐπρ τΠαὶ Ναΐαγα ΒΟυη ΕΠ ΠῚ65 ΡΙΓΟάο65 

Ἰηΐοτῖου Ομ] ἄγθη ἀπα ομΠ]άτθη πὸ ἀείγ δἀποαίίοη. [ἢ {Π|58. ῬΑΓΓΟΙΪΑΓ 

Ροϊηΐ, ἰμθεά, ϑοογαῖεβ 5 ργοθδΌ]ν τίρῃξ : ἴου {Π6γα ΠΊΔΥ Μ0Ὲ}} Ὀδ6 ΡειβΟἢ5 

ὙΠῸ σαπηοίῖ θ6 δἀμποαίεα ἀπα τηδάς ἰηΐο ροοὰ ποθὴ. Βυϊ ψῃΥ 5Που]α 

ἐλϊς Ὅε ἃ οἴδηρβα ρβου]αγ τὸ ἴΠ6 σοηϑεϊατοη. ψΨΒΊΟἢ ΠῸ 68}}5 1Π6 Ὀδδῖ 

ΠΟΤΕ ἴΠδΔῃ ἴο ΘΥΕΓΥ͂ Οἴμογ οοηϑιϊτατοη δη ἃ ἐνθυυτῃϊηρ, [μδὲ ΘΟμλ65 ἰηῖο 

Ὀεϊηρ Ῥ᾽ 
Τῃ τΠϊς βεηίεπος. Ατίβίοιϊα αἰβεϊ ρα ϊθ65. θεῦνθθη ΡΙ]αῖο᾽β δοσουπΐ οὗ 

(ἢ. εὔἰδὸ οἵ Ἵμαησο δηᾷ 5 δοοοιπηΐ οἵ ἴπΠ6 ὀερτη,ιγ Οἵ ΟΠδΏρΘ. 

ἼΠεῈ εαμδε οἵ οὔἴδηρθ, μα [6}15 5, 5 τὸ μὴ μένειν μηθέν, ἀλλ᾽ ἔν τινι 

περιόδῳ μεταβάλλειν: ἀπά (ῃ6 ὀέρἼγριἼη9 Οἵ ΟἤΠδηΡΘ 15. “ΨΏΘη [6 

ΠΌΠΙΌΕΙ οὗὨ [Πἰ5 ἀἰαρτγατη 15 τηδᾶβ 5014. Ιῃ ἴπ6 ννογάβ. οἵ ϑοῃποιάεγ᾽, 

πο ψγ85, 1 (πῖηκ, τὴ6 ἢτϑὲ ἴο ἀρργθῃθηα {π6 πιθδηὶηρ οὗ [15 Ῥᾶβϑαρ8 : 

«τούτων αα ὧν ροτιίπεῖ εἰ 56 ηδι15 νυ τ πη [15 δϑὲ : ῬΧΙΠΟΙρΡ πὰ πηαζα- 

τἰοηἷβ ῬΡοϑί [πὶ 6556 ἴῃ ὨΠΠΊΘΓΙ5---ΠἸ ΤΙ ΠῚ 565 α]ςΘγἴὰ τα ΙΧ εἴο. Π)εῖπ 468 

νειθὰ λέγων ὅταν ἀφοἸαταηΐ τΕπηριι5, {τι Ρ]αἴο 1Ὠ᾿ ἴα πὰ πη ΓΔΕ] ΟὨ]5 ΡΟΒΙΙΟτΙΣ," 

Νον ψνμαΐ ἰ5. “1Π15 ἀἰαρταιι δ ὙΠΟΙΘ οαη θ6 ΠΟ ἀμ Θβ[Οη-- ΠΟΥ 15. 18 

Ροΐηϊ ἀϊβριυϊεα-- ἴον της ενϊάθηοα αἰγεδὰγ δά ἀποθά, {παΐ της ἀϊαργαμη 15 

πε Ῥυιπαρογθδῃ {τἰδηρ]6, νυ ὨΘΊ ΠΟΥ γγ6 σΊΡΡΟΒ6 (ἢ ΘΟ ΠΏ Θ᾽ 467) τηαῖ {Π6 

δηϊθοράθηϊ οὗ τούτου ἰ5 σοηίαϊηθα ἰπ ἐπίτριτος πυθμήν, ΟΥ, ἃ5 Δρ ΘΑΓΒ ἴο 

τὴ6 πιοϑὲ ρτόθδΌ]ς, ὑπαὶ Αὐὶϑίοι!α ἰπβουιθὰ ἴῃ ἢΪ5 τηδπ ϑουρὶ ἃ αἸαρτΔΠῚ, 

ἴο ΗΪΟΠ 6 τοίειβ ἴῃ τοῦ διαγράμματος τοίτου. Νον ἴῃ8 ΠΌΠΊΌΕΓ οἵ ἃ 
{8 η6}6 15 115 5126. ΟΥ̓ ἀἴθα δΧργθϑϑθα ἴῃ Παμθογβ᾿, πὰ τη ἀἴθὰ οἵ ἴΠ6 

1 Νονιηδη Ῥυϊηΐβ ἃ τπατῖς οὗ ἰμΐθγορα- ΔΎ Οἴμοι Οτϑεὶς υνγίοσ, Ῥὰϊ νγθ οδῃ 
το αἱ ἴπΠ6 δπὰ οἵ [ῃ15 βεηΐβησθ. ΘΑΒΙΪΥ αἰνίπε ἴπ6 πιραηΐπρ. [τ ν᾽ 85 {Π6 

2. ΜΟΙ]. ΠΙ ρ. χχνλ. οσυβίοπι οὗ ἴῃς ὐθοκβ ἴὸ ΘΧΡΥΘ55. ΠΕΠῚ- 
81 Πανε ποῖ ἰουπᾶ (ῃ6 ργβοῖβαε οεχ-ὀ δὈδῖβ ΟΥ̓ Ἰηθᾶη8 οἵ ρϑοιηοθίγίοα! Πριγαδ, 

ΡΓοδδίοη “(π6 παμπηρευ οἵ ἃ ἀϊαρταπη᾽ ἰΒὰ ἃπὰ {Π6 ΠΘΠΎΡΟΓ οἵ ἃ αἰϊαρταην᾿ πιαϑί 

20--2 



208 ἌΡ 5. ΤῸ ΘΚ ΥΗΝ 

Ῥυίπαροσθδη {8} 916, ἃ5 νγγὰ ῃᾶνε ϑεεῃ, 15 6. Μακε {ῃϊ]5. πυτηθεγ 50]14, 
845 Αὐιβίοι!β Ὀ145 τι5 4ο, {παᾶΐ 15, σὰ 1{, ἀΔηα [Π6 τϑϑα] 15 26. Ατβίοι!α 
{Πογθίοσα ᾿ΠΙΌΥΠῚ5. τ1ι5 [πὶ οἤδηρα ὈερΊη5, δοοογαϊηρ ἰο Ῥ]αΐο, νυν (Π6 
ΠΌΙΉΕΙ 216 : ΟΥ̓ ἴῃ ΟἴΠοΥ ψογάβ, (Ππαΐ {Π6 ΠΤ ΕΓ 216 ΘΧρΎθϑβα5 (Π6 Ρε- 
διπηϊηρ οὗ ομδηρα. 

1,εἴ τι5 πεχί εῃα] γα ἴῃ γγηδι 56 η58 Αὐ]βίοι!α ἰπτθυργαίβ [Π6 νίθνν ψῃϊοἢ 
Π6 αἰιθυΐίος ἴο Ρ]αΐο, 1 τηθδαῃ [Π6 γίϑνν (αὶ ἴῃ6 ΠΌΤΟΥ 2ιό ἰ5 {Π6 
Ῥεριπηηρ οἵ ομδηρα τοτὴ Δι βι ΟΟΥΔΟΥ͂ ἴο τιμαρχία. ΑτΙδβίοι ε᾽ 5 οὐ ου5 
Ιεβανθ τι 'ἰπ ὴὸ ἄοιδί προ [15 510]6οΐ : ἔΟΥ ᾿πητηΘ Ἰδίο]ν αἰτοῦ ἢῈ Πᾶ5 
5814 [Πα σἤδηρα Ὀαρὶη5 γι 1{Π6 θα ΕΓ 216 (λέγων---στερεός), ΠΕ 4145 
16 Ἔχρ᾽δηδίογυ οἰδιιβα ὡς τῆς φύσεώς ποτε φυούσης φαύλους καὶ κρείττους 
τῆς παιδείας : “πε {ΠΘοΙΥ Ὀεὶπρ (Παΐ Νααίαγα βοπηεί 65 Ῥγοάτι 65 ̓ ΠΙΘΥΙΟΥ 
οἴδρηιηρ᾽ εἴς. Τμαΐ 15 ἴο δύ, ἴΠ6 ΠΌΠΟΙ 216 15 ἴπΠ6 ἀρχὴ μεταβολῆς 
Βαδοδιι56 1ἴ 15 ἢ 50ΠῚ6 ΨΥ ΟΥ ΟἴΠΕΙΓ σοηηεοίθα ΜΙ τη6 ρτοάποιίοη οὗ 
οὔδβρτιρ. [Ι}ἢ νηί ΜᾺΥῪ 15 1 580 οοῃηπθοῖθβα ἢ Ββοδιιβα οἵ σουῖβε {Π8 
περίοδος οἵ ἴπ6 ἀνθρώπειον γεννητόν, Δοσογα!ηρ ἴο Ρ]αἴο, 15 216 ἄδγϑ, δηά, 
ΔΕΟσοΟΥΙηρ ἴο {Π6 58 1πὴη6 Δα ΠΟΥ, σμαηρα ὈΘΡΊΏ5 ΜΠ {Π6 ΟὨ16 ἴῃ [16 
ΟΠ : ὅταν---ὗμῖν οἱ φύλακες συνοικίζωσι νύμφας νυμφίοις παρὰ καιρόν, 
οὐκ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς παῖδες ἔσονται (5.46 Ὁ). Πα5 1ἴ 15 ΟἸΘαΓ ἰῃδΐ ὅταν 
ὃ τοῦ διαγράμματος ἀριθμὸς τούτου γένηται στερεός 15 Ατὶδίοι!ε᾽ 5. νὰν οὗ 
δίδίηρ [Π6 ρϑυϊοα ψ Ὠ]οἢ Ρ]αΐο δ 5515}}5 ἴο {Π6 ἀνθρώπειον γεννητόν, ν]Ζ. 216 
ἄδγ5, πα Ατιβίου!εβ Ἐν! άθηοβ 15 {Πογθίοτα ἴῃ ἢδΥΠΟΩΥ ΜΠ [Π6 ταϑα] 
αἴ ΜΜΏΙΟΙ γα δυγ νεα 1ἢ ΟἿἿ ᾿ηνεϑιρσαίοη οὗ {ΠῈ νγοτάβ αὐξήσεις--- φθινόν- 
των. 1 ψε ἸΙοοκ αἱ [ῃ6. ψοταβ οἵ Ατὶβίου!α ἃ {|{16 τῆοσα οἱοβεὶν, γγχα 514}} 
566, 1 [δ1η]κ, ἐπαὶ με σοηῃϑίταθα [Π6 ραβϑᾶρα δχϑοῖ!ν ἃ5 γα ἤᾶνε 4016. 
«ῬΙ]αΐο 5805 {παΐ {ῃ6 Ὀδριπηϊηρ οἵ σἤδηρα ΘΟΠΊ65 ἴτοιὴ ἴποβα. 6δ]θιηθηῖβ᾽ 

οὗ σουτϑε 6 {Ππ6 ΠΌΠΊΡΕΥ ΠΟ (Π6 αἴα- 
δίδω ὄχρίθβϑθθθ Τηυ5 [ΟΥ̓ δχϑηρ]ς (Π6 
ΠυΙΉΡΕΥ οὗ {ΠῸ βαπατα ΨΠΟΒ6 5146 15 3 σδῇ 

ἄν. 1.α. Ῥ. 154). 1 50, ἴῃεη ψα πγυϑὲ 
ΒΌΡΡοΟΒα {παΐ {πΠ6 ΠΙΠΊΡΟΥ οὗ {ΠῸ βαιιατα 
ἀϊασταηὶ ΒΟ 1 Πᾶνα 11ι5ὲ ἰαἰςθη ἔγοῖη 

ΟὨΪΥ "6 9: ἴὺυ 9 Δῃ4 ο οἴπεὺ ΠυΙΏΌΘΥ 5 
Ἔχρυεββεα Ὀγ {παῖ 5βηπαγθ. πη ΤΠΘ6Ο Ρ.39εα. 
ἩΠΠ]οσ [πε παι πη 6 Γ 9 15 οί 4}}Υ γαργεβεηΐθα 

ααα 
ἘΥ [ἢς ἀϊαργατη α α α, ἴῃ ψΥΠΊΟ {ΠΕ 5ιιπὴ 

ααα 
οὗ {Π6 Ἰειίειβ τεργεβεηίβ {πα ἀύθαᾶ: δηα [Π]5 
τηθιΠοά οὗ γεργοβοηίίησ [Πς αὐϑα οἵ ἤριιγο5 
ννᾶ5 ϑαυ]οὺ Πδη ΑὙἸ βίου] 8, 85 ἈΡΡθαΥ5 [τῸΠὶ 
77εἰ. Ν' 5. τορ2" το ἢ. ὡς Εὐὔρυτος ἔταττε τίς 
ἀριθμὸς τίνος, οἷον ὁδὶ μὲν ἀνθρώπου, ὁδὶ δὲ 

ἵππου, ὥσπερ οἱ τοὺς ἀριθμοὺς ἄγοντες εἰς 
τὰ σχήματα τρίγωνον καὶ τετράγωνον, οὕτως 
ἀφομοιῶν ταῖς ψήφοις τὰς μορφὰς 
τῶν φυτῶν. (ΟἿ αἰδο ὙΠΕΟΡΗΥ. 27. 12. 
ι1 εἀ. ΝΙπιπιεσ. [Ι͂π [Πῃ6 ἴαςε οἵ 1}15 
δνϊάεποορ, νυ ϊοἢ ννα5 ἢγϑί δἀαποθα ὈΥ πὶ 
πη ΟἹ. Κευ. Χνι Ρ. 22, 1 σδῃποῖ Ὀε]ῖανα 
παι Μὲ Μοῆτο ν"1}] σοῃξίπια ἴο ἄδην {Ππαΐ 
1Π6 “παρ οΥ οὗ ἃ ἀϊαργαμη 15 1ΐ5. δΥθᾶ. 
Οἱ ἃ ἰουπιθυ οσοαβίοη 6 γαιηδυκϑα : “ὙΠΕ 
“ΠΟΥ οὗ {Πἰ5 ἀϊαρτατη ---ἰο νυἱΐ, 1ῃ6 
Ῥγιμαροόγθδῃ {140 6]6---αοα5. ποῖ 5686 πὶ ἴο 
τὴ ἴο τπίθᾶῃ (8 δἵϑα, Ὀαΐ (ῃ68 ᾿ἰΠΘῸΓ 
τηθαβυγειηθπΐ οὐ ἴΠῃ6 βενεῖαὶ 5465 ((. 

ΎἼΠΕΟ 15 ποῖ 9, υΐϊ 32 3 Ἔ3ΞΕ12: 
ὙΠΟ Θαβ [Π6 ΠΙΠΊΡΘΥ 12 15 ΟὈ]οησ, πα ποῖ 
8. τετράγωνος ἀριθμός αἱ 411. ΑἸΤΕΙ͂ ἃ τείετ- 
Εηο8 ἴο ΙΧ 587 Ὁ κατὰ τὸν τοῦ μήκους 
ἀριθμόν, ἃ ῬΏταΒα ὙΠ ]Οἢ Πᾶ5 ΠῸ ὈΘΑΥηΡ 
ΟἹ {Π|5 ῬΡαββαρα αἵ 8]] (5εε τὴν ποία δά Ἰος.), 
Μτ Μοητζο οοηῃίίϊηιιεβ “ 716 γαεί ἐλαΐ 1λὲ 
ζλγες σμεὦσς οΓ ἐλε οἱαΐδς αγὲ ἐορεΐλε7, ἐφιέαΐ 
ἴο ἐς εεὖε οΓ ἐλδ γιθχέ τυλοίδ 711ε7)1667, 
(383-45: ορβτ 65) ἐς σωγοῖν ἃ σίγοϑιρ' φο7ῖ- 
βνγηιαίέογι ὁ λὲς υΐδτυ." (ΤῊΒ ἴἴδ]1ο5 τα 
τλΪη6.} 1 δἴὰ ἀΠ40]6 ἴο αἰδῇ ΔηΥ το] θναηΐ 
τηθδηϊηρ ἴο {Πἰ|5 βεπίθῃοθ ΠΠ|655 1 ΠΊΘΔἢ5 
{παι ννε αὔὲ ἴο οσὰθε 3.45 ὈῪ πιακίηρσ 
ἴς Ἰηῖο 533- 45. 58, ΘΌΟΙ ἃ βοϊαίίοη οὗ 
{Π6 οἴδιβε ὅταν ὁ τοῦ διαγράμματος ἀριθμὸς 
τούτου γένηται στερεός ννουϊα τηᾶῖκα ἴΐ 
δὴ Θχδοῖ τϑρτοάποίίοη. ποῖ οὐἱν οἵ {Π6 
γνΠΟ]6 πα θυ, πὶ αἶϑὸ οἵ [Π6 αὐ Ππθίϊοδὶ 
Ῥ͵ΙΌΟσΘ5565 ννῃοἢ 1 Πηα ἴῃ Ρ]αΐο᾽5 αὐξήσεις 
- ὁμοιούντων, Ὀπΐ ἴἰ ἴ5. οὗ σουγδα ννΠΟ]]Υ 
ἸΠΕρτπηαίθ, ἴον ἴΠ6 σαθε οὗ 5.4 Ἐ5 15 
125 δηά ποὶ 35- “5. 55. Εξ[1 ν}Π'γχενεσί ἴο 
1Π15 Ῥοϊηΐ Ἰαΐου. 
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(νἷΖ. τηε ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων καὶ αὐξόντων καὶ φθινόντων 1.6. 3, 

4, 5) “οἵ ψῃΐοῖ [Π6 ΠυτΊθΕΓ5 4, 3, ΘΟ ρΙεα ΜΠ 5, Γαγη]5ἢ. {7 ΠΔΥΠΠΟΉΪ65 

- πιεαηίηρ (πὶ ομδηρα Ὀ6ρ]η5) θη ἴΠ6 ΠαΠΉ ΕΓ οὗ [Π15. ἀἸαρτα ΠῚ 15 

οὐδεα. [Ι͂π ΡΙαίο {πε Ῥεριπηϊηρ οἵ οἤδηρε ἄοεβ σοπα ΠΌΠ 3, 4, 5 

Ῥδοδιιϑθ ἔπεβθ ἴῆγεα Πυμθθῖβ 816 πιδςβ ΒΥ Ὠῖηι ἴο ργτοάμποθ [Π6 ΠατΤΊθΟΓ 

216 (33: 45: 5-- 216), ψ ΒΊΟΝ ἐς [ΠῈ ἀρχὴ μεταβολῆς, 85 Ατιϑίοι!α ροιϊηΐβ 

ουΐ. ὙὍΠδ οηἱγ ἀϊβεγεπος θεΐνγαεη Αὐ᾽ϑίου θ᾽ οα]ου]αιίοη δηὰ ΡῬΙαῖο᾽Β 15 

πὶ Ατιβίοι!ε ἔθδοῆθϑ [Π6 πυταθ Γ ὈΥ͂ οαδίηρ [Π6 ἀτθα, δηα ποί ὃγ δα άϊηρ; 

τῆ8 οὔθες οἵ {πε 5465, οὔ ἴη6. Ῥυιπαρογθδῃ {γδηρὶα, ἀπ {Παΐ 15 ἜΧΘΟΙΙΥ 

{πε Κὶ πᾶ οἵ ἀϊθεδγεποθ νη ΐοῃ νγα 5Που]α Ἔχρβοῖ ; ἔου Αὐ᾽βίοι!α {|Κ65 ἴο νΑΥῪ 

815. Ῥγθάβοεββουῦθ Ῥνᾶγ5 οἵ Ἐχρυβϑββίηρ {ΠΕῚΓ ΤαΈβι|185, ΔΠη4 6᾽ νψὰβ5 Κηονῃ 

διποηρ [ῃ6 ῬυΓΠαρογθδη5 ἃ5 [πε ψυχογονικὸς κύβος : 566 Ρ. 293. ΓΠδι 

Αὐίϑοι!θ νγαβ αύγατθ οὗ [Π6 νγαῦ ἴῃ ΨΏΙΟῊ Ρ]αΐο Ὠϊμη56 1 θα πθα [Π6 ΠΕ ΠΊΠΕΓ 

5 οἷδασ ἐποιρῇ ἔτοπὰ ΠΪ5 τοίεγεποθ ἴῃ τούτων ἴο [Π6 ὁμοιούντων τε καὶ ἄνο- 

μοιούντων καὶ αὐξόντων καὶ φθινόντων. 
Τιοῖ 5 πον φοῃϑίαοὺ Αὐί βίου δ᾽ Γαίου τϑιηδυκϑ οα Ῥ]αΐο᾽ 5 θερὶ ηηΪη 8 

οἵ ἐαηρθ Ηεβ ρτοοβεάβ ἴο 58γ [πδΐ Ρ]αἴο ἰ5 ψυϊζα τρις ἴῃ ΠοΙάϊηρ τμδΐ 

Ναίιγε βοπηθίϊμηθ5 ργοάποεβ θ84 οἤβρυιηρ ; [οΥ ΤΠ 6ΓΘ ΤΩΔΥῪ Ὑν6}} Ὀ6 ῬΘΙΒΟῚ5 

ὙΠῸ οαπποῖ θ6 εἀποαίϊεά. Βαξ [Π15 τποάθ οὗ ομδηρε, υτρὲθ ΑΥΙΒ(ΟΙ 6, 15 

ποῖ ρθου]αγ ἴο [Π68 46] οἰζγ, ἔοσ ἴξ 15 ἔοι ἴῃ 4}} {Π6 Οἵ ΠΕΓ ΟἸτ165, δηα ἴῃ 

[αοῖ ἴῃ ἐνοιυτπΐπρ ΜΠ ΐο ἢ 15 οτεδίεα (ἀλλ᾽ αὕτη---πάντων). ΓΘ ΤΕΠΊΔΓΚ 15 

Ρετίβοι!υ ἐταε : Ναίατα ἄο 85 50 ΠΊθ Π]65 ρτοάποα φαῦλοι Δηα φαῦλα ἴῃ 

ἜΥΕΓΥ͂ ΒΡΠΘΓΘ, ἃιηοηρ Ρ᾽δηΐβ ΔΠα ἸΟνΕΓ ΔΠΙΠ18]5 ἃ5 Μ0Ὲ}} ἃ5 1 ΘΨΕΥΥ ἀρθτο- 

βαῖε οἵ πυαπηδῃ Ὀείησθ. Βαϊ ΡΙαίο ψου]ὰ οἵ σοῦγβα τερὶν Παΐ πε παά 

ΠΟ ἱπίεπίίοη οἵ δϑϑισῃίηρ 8ῃ ἔδιος μεταβολή ἴο ΠΙ5 1464] ϑἴαία : {Π6Γ6 

σδηποῖ θ6 ΔΠΥ͂ ἴδιος μεταβολή οἵ ἃ Ρετίδοι οἰτγ : [ΟΓ ἃ ΟἸΕΥ ὙΝΠΪΟΪ. ΟΔΥΓΙΕ5 

ψ τη [1561 [Π6 σουπηβ οὐ ἀἰββοϊαιοη 15 ἴογ {πᾶΐ νΕΥΥ ΓΕΆ5ΟῊ Ἰπηρεγίθοϊ. 

ΤΓ οὐγ οἰτν 5 ἴο ἄθοαν δὲ 81], ἴξ πιυϑί ἀο 50 ἴγοτῃ [Π6 ὁρβθιδίϊοη οὗ ἃ ἰὰνν 

ἔτοτι ψνΠϊοῖ (ποτα 15 ΠῸ Ἔβοᾶρα Ἶι5ῖ δεκαμδε ἴῃ 6 αν} 18 ΠΠΊν ΘΓ58] ΓΠΓΟΌΡΠ- 

ουϊ ἴπ6 ψῃΟ]6 ἀοιηδίη οὗ Ναίιγε, δηὰ γιοῦ ρθοι] τ ἴο [Π6 οἰ γ. 

ΗΠ οτίο Ατίβίου θ᾽ 5 οὐ τοἰβπηβ ἤαν σΟπΟογηΘα {ΠΘΠΊ5ΟΪν 65 5016]Υ ΜΠ 

ῬΙαΐο5 ἀρχή οἵ ἐμδηρε, νἱἷΖ.' τ[ῃ8 πα θῈγ 216, ΜΠ ΪοΟῃ ΑὙΙβίου]8 ᾿πεγργοίθα 

ὈΥ τῆς βεπίεποε ὡς τῆς φύσεώς ποτε φυούσης φαύλους καὶ κρείττους τῆς 

παιδείας. ΥΕ Πανα 5θθὴ {παῖ Πα ρῖνεβ ἃ 4. 4]}1Π6 4 ἀρρτοναὶ ἴο Ρ]αἴο᾽ 5 

δοςοπηΐ οἵ [Πϊ5 τηδίζοσ, ἢΪ5. ΟὨΪΥ οὈ]εβοίίοη θείπρ παὶ ἀδτουιογδίοη ἴῃ ἴῃ 6 

Ὀτεοα οἵ ομ]άγθη ἰ5 ποῖ οοπῆπεά ἴο δι βιοογαου ἃ Πα 50 οδηποῖ Ὀ6 δη ἴδιος 

ἀρχὴ μεταβολῆς ἐξ ἀριστοκρατίας εἰς τιμαρχίαν. ἴπ [ῃ8 πεχί 56ηῖΘη06 

Αὐϊβίοι!α ἀἰγθοῖβ Πἰ5 σα πηδυῖ5 ἀραϊηϑὲ ΡΙαῖοβ οοποθρίίοη οἵ ἴπ6 Οαμϑὸ οἵ 

ομδηρο, νἱΖ. τὸ μὴ μένειν μηθέν, ἀλλ᾽ ἔν τινι περιόδῳ μεταβάλλειν. “Απάὰ 

ΤΔΟΙΘΟΥΟΥ [ΠΤΟῸΡῃ πῸ {{π|6, ὈΥ τΤϑάϑοη οὗ ΜΟΙ" 8 ϑᾶγ8. ἴῃαὶ ἃ}} 

1.1 (Ὁ]]ονν Βεικίκειβ ἰαχί, ὄἌχοαρὲ ἴπας. (ὑγ᾽ (Βοηϊίζ 7ηα. ΑΙ γἱὶδί. 5.ν. διά, νλοτα 

(ἢ ϑαβθμι}})} 1 τοαὰ γε ἴου τε. Τὰ Πᾶθ ΠΙΔΗΥ ΘΧΔΙΠΊΡΙ65 ἅγα ρῖνθη). [Ιἢ τῊΪδ σα58 

Ῥεδβὴ ρτοροββὰ ἴο οἰιἰδῆρσε τοῦ χρόνου ἱηῖο τοῦ χρόνου, [ἴϊκ6 ὅν, ἀεποίεβ. [ῃ6. οαιιδο, 

τὸν χρόνον ΟΥ̓, ἃ5 ἢ Αἰ[Θγηαῖίνο, δι᾽ ὅν ἰηίο ταίῃου {πὰη [Π6 ἰῃϑιγαπηθηΐ. Θα5ΘΡ 18] 

δι’ οὗ. ΝεΙτΠοτ οὗ ἴπ656 σμαηρεβ γγουϊά ἰ[γαηβ]αΐθϑβ : “ απα 5011 ἀθῆη να πτο πα ἀ65- 

αἴτεοῖ τὰν ἀγριιπιθηΐ; Ὀὰϊ ποῖ ΓΠοΥ ἴ5 ἤθοθθ-. Ἰεηΐρθη Ζει(γαι ποθ, ἄθϑβθη ΕἸΠΕ ΟΥ 415 

ΘΔΤΥ. “ΠηΒΓηΘηϊα 15. ἂς τη 4}15. νἷὶα ἴὔγβδομα ἀἴθβοῦ {Ππννα μά] ὰηρ ὈεΖθίομηεῖ, 
ῬΙᾶθρ. διά ς. ρεπεῖ. σοπἰπιποίαα ἰηϊογάα πη δ00}} 1) 45] θηῖσ 8, νγ ΟΠ 65 ΡᾺΥ πος Ζυρ]θῖο ἢ 
ῬΙΟρΡΕ δοοεάϊί δὰ σαιιβα!οῖη νῖιη ργαθρ. διά ἄδθη Απίδηρ βοίηθϑ Ἐπ βίθμΘἢ5 σ᾿ Θπουη ἢ 
ς. 8ς6., αἱ 46 εαἄξεπι τὰ αἰγαθηαὰθ ἀσαγρο- παῖ, ἀδπποοῇ Ζαρ]οῖο ἢ ἀἴθθς πινγαμα]πὴρ 
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[Ὠϊηρδ οἤδηρε, ἴῃΠο56 [π]ηρ5 αἷ8ὸ ψ ῃΙΟἢ ἀ14 ποί Ὀερίη ἴο σοοτηα ᾿πΐο Ὀεϊηρ; 
δῖ [6 βᾶπη6 {1ΠΠ16 8.6 σῃδηρεα δἷ [Π6 5816 {ΠΠη6, ἔΟΓ ΘΧΘΠΊρ]6, τ΄ ἃ {πιηρ 
γα 5 Ὀοτη Ζλε ἄαγν ὁεγογο ἐδ6 ζιπγηγ, ᾿ὰ σΟΠΒΕ 6 ΉΕΠΥ σἤδηρα5 ἂἴ {ΠῈ 58Π16 
τἰπλ6᾽ (56. 85 Βοπηείπησ θοτη αἵ ἃ αἰ εσγεηΐ {1πη6 ἴγοιη 11). δε Πᾶνε 5βεβῃ 
[δὲ ἴῃ Ρ᾽αῖο “{Π6 {1π16, ὈΥ Γβαβοη οἵ ψῃ] ἢ 411} [ΠΙηρ5. οπαηρα,᾿ 15 1Π6 γεω- 
μετρικὸς ἀριθμός, ν1Ζ. Ξόοοο γεαῖ5. ΑὙΒ[ΟΥ]6᾽ 5. Οὐ 1015} ἘΠ ἢ ἃΠΊΟΙ 5 ἴο 
115. [ἡ [Πδΐ σα56, ἢ6 585, “ἃ [ῃ1ὴρ Ὀοτη {Π6 ἄαν Ὀείογε [ῃ6 επὰ οἵ 1Π8 
ΟΥ̓́ΟΙΕ οἤδηρεβ δῖ ἴΠ6 5816 {{Π16 85 ἃ {πῖηρ ὈΟΙη, ἰθΐ τ1ι5 580, 100 Ὑ8 815 
Ὀεΐοτε {Π6 ογοὶα επηά5: θεὲ 1 γοι ΠοΙα ἰῃδὶ {ΠῈ περίοδος οἵ ἴῃς γψγῇο]6 [5 
16 εατδ6 οἵ σπδηρε, τ 5ῃου]α θὲ Π]ΒΠ16α ἔου εαοῇ ᾿πα]ν 4] [Πϊηρ ὀογογέ 
10 οδῃ οδϑιι5ε ἴΠδΐ {Πηρ ἴο Ὀ6 σῃμδηραά : 50 {Πδξ 1 γοῦ 68}} {π6 περίοδος 
36οοο γεδῖϑ8, ἃ [Πηρ ὈΟΓΠ 1η [Π6 γεαγ ᾿ 5ποιϊα ὈῈ ὁπδηρεα ἴῃ ἴῃ Ὑεᾶγ 
26οοο, Ψ}1]6 δῃοίμει Ὀοτη [ἢ ἴΠη6 γε 8 2 5Πο014 ΡῈ ομδηρεα ἴῃ 26οοι 
Δα 50 οἡἍ.ἡ ὍΤΠε τροπή ἴῃ Ατϊϑίοί]α 15 ΟὈν] οβὶγ ομα οὗ [πε ἴνγο βεσυϊαῦ 
τροπαί οἵ ΜΜΏΙΟΉ ΡΙ]αΐο 5ρΡ 688 1ἢ ἴπ6 “2 οΖἼειεΣ : 5886 2706, Ὁ, 2710, ἃη4 νγὲ 
ποῖβ ὈΥ ἴπθ6 νύ {παΐ Αὐιβίοι!α ἀρῦθαϑ ΙΓ τ15 1η Ταραγαϊηρ [Π6 γεωμετρι- 
κὸὃὸς ἀριθμός ἃ5 ἴπΠ6 τηξδᾶβϑιγα οὗ δῃ δϑθοὴ ἴῃ {6 [πὸ οἵ {Π6 ου]α. 868 
Ῥασί 1 ὃ 5. Ατιβίου θ᾽ β οὐ οῖβηλ οἵ Ρ]αΐο᾽ 5 ὕδιβε οἵ Ὁἤδηρα 15 ρεγίβοι! Υ 
1η161Π1510]6, θα  Ἐχοθθ ἸΠΡῚΥῪ ρεῖν θα 8Π6 τΠΈΔ}Γ, ἃ 5 15 ΒΟΠΊ ΘΕΠΠη65 [Π 6 οᾶ58 
ΜΉΘ Π Πα 15 ἀβα!ηρ ψ ἢ Ρ]Αΐο : ἔογ ἢ {πε Ρ]αίοπις ΝΌΡΕΣ, 36οοο 15 [ἢ ς 
Οδι5ε οἵ Ὁδηρε πὶ Ατ᾽βίοογαου ἴοὸ ΤΊ ΠΠΔΥΟΠΥ ΟἸΪΥ ἴῃ [ΠΕ 56 η58 [Πδΐ 
1ξ τηθαβιγθ5 ἃ ΒΕ Ό] ΔΓ ἜΡΟΟἢ, ΠηΔΙΚΕα, 85 {1Π1|6 ὅο65 οἢ, ὈΥ͂ ἃ βιδάαδὶ δηά 
Ἔνει-πογθαβίηρ αἀθιουιοσδίίοη οἵ τπ6 {Ππ΄νεῖβα ἃπα 8}} [15 ρατίβ. (Οἱ. 

ἘΠ ΞΘ: 
᾿ 50 τη πΠΟἢ [ῸΓ Ατ βίοι δ᾽ 5. οὐπ]οῖϑη οἵ ΡΙαῖο. Βαϊ Ρεΐογε 1 σοποϊπάᾶε, 
ἴξ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο δάνετί ἴο [Πς τίνα] ᾿ητεγρτείδίίοη οἵ φησὶ γὰρ---στερεύς, 
ἡ ΏΙΟἢ Πα5 θθθη ΠΕ] ὈΥ ΠΊΔΩΥ ΜΙ ΕΒ, Δηα ΠΟ ΜῈ Μοῆτο Πᾶ5 δᾶνο- 
ςαϊεα ἴῃ ΟἽ. δου. 1.ς. ΡΡ. 154, 243, 85 ΜῈ}} ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 7ρμγηαῖ οΥ Ζλιοίοογ 
ΠῚ Ρ. 280. Ασοοτάϊηρ ἴο Μὲ Μοητζο ““ Ατιβίοι!β ραιαρῆγαβεβ τρὶς αὐξη- 
θείς Ὀγ 1πῃ6 ψοζάϑβ ὅταν ὃ τοῦ διαγράμματος ἀριθμὸς τούτου γένηται στερεός. 
ΒΥ {πε “πυηθεῖ οἵ [Π15 ἤρπιγα ̓  μ6 σδηποῖ Μ06}1 τηθδῃ Δ ΠΥ 51η5]6 ΠΌΠΊΌΕΓ ; 
ΡΙΟΡΔΡΙΥ με 565 ἀριθμός ἴπ ἴΠ6 56η58 Οἵ “11Π6 ΔΓ τη Θαβιγα ΠΘηΐ,᾿ 85 ΟΡ- 
ΡΟΞΕ( ἴο βιυγίαοαβ οὐ 501145 (οἷ. Φε. Ρ. 587}, εγε κατὰ τὸν τοῦ μήκους 
ἀριθμόν 15 Ορροδβε4 ἴο κατὰ δύναμιν καὶ τρίτην αὐξην). Νονν ἴῃ6 πηοϑὲ 
πδίθγα] γὰν οὗἉ ταϊϑίηρ ἴῃ Ῥγιπαρογεδη {ἰδ ηρ]6 ἴο [6 {Π|Γ αἸτηΘῃ5Ί 0 η 15 
Ὀγ οσὐδίηρ βοὴ οὗ {Π6 5165; δἀΠ4 [Π15 ργόςβϑβ ἰβδ 5 τι5 δὲ οποε ἴο 1ῃ6 
ΓΘ Δ 4016 ἔαοιϊ τῃδὶ 32. 4. -- οξε ιό --᾿ ὐῦ. Τί 15 αἰῆοα]ς ἴο τεϑιϑί τῃ 8 
᾿πρτθϑϑίοη {Παΐ [15 15 ψγΠδΐ ὑνὰ5 ἴῃ [Π6 τηϊηα οὔ Ρ]αίο᾽ (1 ο" «Σ΄. 1.ς.}. 
ΙΠπᾶνε ἄξαϊ ψ τ τε ρῆταβα κατὰ τὸν τοῦ μήκους ἀριθμόν ἴῃ τηγ ποῖΐξβ οἷ 
ΙΧ 587}, δῃᾷ πεβᾶ ποῖ ἴοιοῇ οἡ ἴΐ ἀραῖη. ὙΠῈ οἶμαι βἰαϊθιηθηΐβ Μ1}]} 
ΠΟΥ Ὀς αἰβοιιβϑθεά ἴῃ ογάθι. ὍΠ6 ΤΠθοΥν ψῃϊο ἢ ἀπ 6γ1165 {Πϑτὴ 15, ἃ5 
[Π6 τϑαάθγ Ψ11 οὔδεῖνο, (παὶ ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς----τρὶς 
αὐξηθείς ἴῃ Ῥ]αῖο τηεδη5 3 45- κὅΞ Ζτό. 

“ ΑΤΙβίου 6 ραιαρῆταβαβ τρὶς αὐξηθείς Ὀγ τῃ6 νγοτα5 ὅταν ὃ τοῦ διαγράμ- 
ματος ἀριθμὸς τούτου γένηται στερεός." ὙΥ̓μαὶ ῥτοοῖ 15 οἴεγεα οἵ {15 

εὐ] οἰ θη ν᾽ ὙΠεῖδ ἰ5 ποίησ 'ῃ [π6 Οσθεὶς 1 δ ροἷδά ἴο πα ἱπμαΐ Νεντηδῃ α͵50 
το }5{ΠῈ } τι5 ἴῃ {γα ηϑ]δἰίηρ δι᾿ ὅν ὈῪ “ἄξδβϑθβδαβῃ ἰηίεγριοιβ διά οἵ ἀρϑπου (“ἸΠτουρ ἴμ6 
Εἰρέγιδ," ἀπὰ 1 οἂπ 566 ΠῸ τϑᾶβοη ἰοῦ ἰηῆπεποα οὗ (πη6 ἢ 1.6. Ρ. 483). 
τηδϊκίηρ διά 1η διὰ τοῦ χρόνου τείεγ ἴο {ἰπη6. 
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οἰαίθιηθης “1 ἄο ποί 566," 5ᾶὰὺ5 ΜῈ Μοητο᾽, “ψνηῆηαϊ ῥτοοῦ οὗ (Π15. 15 
πεεάφα Ρεγοπάᾶ ρἰδοίηρ 8 ὕνοὸ ραβϑαρεβ τορεῖμθυ. δε ἢδνε :- 

«Ῥὐαίο᾽» σογιίοηιεε 
ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς δύο ἁρμονίας παρέχεται τρὶς 

9 ὁ 

αὐξηθείς. 
γίρηίς φμοΐαΐίογι αγιεἰ 407)17)167ι6 
«ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς δύο ἁρμονίας παρέχεται, λέγων 

ὅταν ὃ τοῦ διαγράμματος ἀριθμὸς τούτου γένηται στερεός." 
Θιαῖεα ἰὼ {Πἰ5 γᾶν, {πῸ νίθνν νΏ]οὴ ΜῈ Μοῆτο 5 ρΡουῖ5. 15. βιρο- 

βοίΔΠγ επραρὶπρ ἀπά αἰίταοῖίναε. Βαϊ 1 15. ΠΟΙ]Υ 1Π]Π]Θρ!πηαῖθ ἴο ᾿ηϑαταΐα 

ἃ σοιηρδτίβοη οἵ 115 Κη Βεῦνεθη ἔννο ῥαγής οἵ ἃ βεπίθῃοβ, βᾶοἢ οὗ ΨΈΏΙΟΠ 

15 ἱποοιηριεῖα ἴῃ ροΐηϊ οἵ 56η86, ΔΠ4 οδῃηποῖ ρΟββὶ ]ν Ὀ6 οἴ εσνῖβε [Π8Δῃ 

ἱποοτηρὶ είς θεοδυβα {παν βδοὴ ὈδρΊη Μ ἢ ἃ τοϊατϊνα Ῥγοη τη ---ἃ ῬΤΟΠΟΌΠ, 

ἴοο, οἱ ψῃϊοῃ, 50 ἴα ἃ5 1 οδῃ 8566, ΜΙ Μοῆτο οὔδιβ. πὸ Ἐχρ]αηδίϊοῃ 

νμαίβοονε. Νὸο ἔαιιηπαβα ᾿π1ὺΥὮ οι] ἀνεσ δοσαρὶ 85 βνίβῆοα 
οἵ ἰἀεπειβοδίίου. {Π6 βοῦὰρ οἵ ἱποοπηρίεῖα δηα πΠΙΠΓ6]ΠΡ1016 ἰΘϑυ ΟῚ 

Οἢ ΜΜΠΪΟΝ γα δῖθ ἰπνιῖϊο ἴο ἀθην τρὶς αὐξηθείς νὴ ΑὙΙβίοι θ᾿ 5 

γένηται στερεός. ὙΠΕΥ ΨΟΙΪα [Ιηδἰϑὲ πὲ {πῸ ενιάθηοα 5Π 014 ΡῈ 

1πτ6 ΠΡ ῖ 016. ἴῃ ἰ[561{ ἀπᾶὰ 85 (ΔΓ 85. ΡΟββίῦ]8. σοιηρὶεῖθ. Μακε [πῈ 

ἐνίάθποθ ἴῃ [Πϊἰ5. οαθε ἱπί8 Πρ 1016 ἀπά σομηρ]εῖα ὈΥ νυ τηρ αὐξήσεις 
- ἀπέφηναν Ὀείοτε Ρ]αῖο5Β ὧν, ἀπ φησὶ---αρχὴν δ᾽ εἶναι τούτων Ὀδίοτε 

Αὐιβίοιε5 ὧν, ἀπᾶ 1 {πῖπκ ἃ τὺ οἵ βοῇ αῖβ. Μ1Π] τΠ6ὴ Ῥτοηοιηοα 

[παι λέγων ὅταν--- γένηται ἐχρ]αἰπ5 ἀρχήν Δη4 ποῖ τρὶς αὐξηθείς, ἃ ΡΏγαΒ5Θ 

ψΠῖο ἢ Ατίϑίοι!ε ἄοθϑ ποῖ θνβὴ ποῖ. [Γ ἰΐ ἀοεβ ποΐ ἜἼχρ]αίη ἀρχήν, Ὀαΐ 
ῬΙαϊο᾽5 τρὶς αὐξηθείς, της. ρατίοῖρὶε λέγων 15 ποΐῖ ΟὨΪΥ διιροτῆποιβ Ὀαΐ 
τηἰϑ θα αΐηρ, ἔου ὅταν---γένηται ὈΥ ᾿ἰἴ56} ἡγοῦ] ἴῃ ὑπαὶ οα58 ὈῈ βαβῆοιθηΐ 

[ΟΓ Απβίοι!ε5 ρύτροβθ, ἀπὰ ἴπ6 δαάϊοη οἵ λέγων νου] βυροοϑὲ {παΐ 

ννηδὶ Πα ἰ5 δθοιιΐ ἴο δχρίαϊη Πα5 αἰγθδαν Ὀθθὴ παιηθα οὐ ταίθγγεα ἴο. 

ΕΓ, 2. Δ 2. 1280 21 ταύτας τὰς πολιτείας, λέγω δὲ δημοκρατίας κτλ. 

Ἐ 7. 1307 το μάλιστα δὲ τὰ δύο: λέγω δὲ τὰ δύο δῆμον καὶ ὀλιγαρχίαν, αηὰ 

ΟἾΠΕΙ ραββϑαρεβ ἴῃ 1π6 “πα. “γδέ. 5.ν. λέγω". 

Δ Ο Ζε 1 σ5 245. 
3. Ας ἴΐ βεϑῖηβ ἴο μᾶνε Ὀξβεῃ βιιρρεβίβα 

{Ππαᾶΐ τῊΥ γθάβοη ἴου ἱπιογρυθιίηρ [ἢ 6 Ραββαρα 

]. ς. Ῥ-. 243). [ἡ ροϊπὶ οὗ [δοΐ, 1 πονν πιακα 
Αὐβίοι!ε᾽5 σοιηπιθηΐ τοίου ἴο ἀρχήν, νν ΒΙΟ ἢ 
ἷ5 ἴῃ {πΠῸ ἰοχί οἵ Αὐβίοι!θ : (Π6 οἴ Ὶ νῖθνν 

ἴῃ Αὐίξίοι!ς ἂ5. 1 ἄο ἰ5. Ὀδοδιβα {Ππ6 οἵ Ποὺ 
Ἰπτογργείδίίοι ννουἹὰ 6 ἰαΐα! ἴο ἸῺ νἴθνν 
ιῃαϊ τρὶς αὐξηθείς τηεαη5 “[Ὠτῖσα ἱπουθαβοά᾽ 
(Ξεε ὦ. Κευ. 1.ς. Ρ. 154), 1 15 [γ΄ ἴο τὸ- 
ταϊμα [Π6 σϑϑάθυ {παῖ 1 νγὰς ΘΟΠΠοΙοΥ, 
πα ποῖ {πὸ νυυϊζοσ οὐ {Π15 ΑΡρρεπάϊχ, νῇο 
ἢτϑί ἱπιουργοιθα λέγων ὅταν ὁ τοῦ διαγράμ- 
ματος ἀριθμὸς τούτου γένηται στερεός ἃ5 εχ- 
Ρἰαἰηίηρ {ππ6 Πα Υ αὐγϊνεά δἱ ἴῃ αὐξήσεις 
-- ἀπέφηναν, απα ΘΟΠΠΘΙΔΟΥ γὰθ ποῖ δχ- 
Ροββά ἴο {ΠπῸ βάπιδ (θπηρίαιοη 85. τ γ56 1, 
ἴου ἢ6 πιαῖζοβ τρὶς αὐξηθείς τηδαῃ “ οὐ 64, 
ἸΠ|κ6 πιοϑὲ οὐποὺ νυ ἴουβ οὴ Π6 ΝΌΤΟΥ. 
Αποίποτ οὐἠ]εοιϊίοη ταϊδθὰ ννὰ5 {Ππαΐ τὴν 6χ- 
ῬΙαπαιίοη τηαῖζο5. “ Αὐ] βίου δ᾽ Θομ πο ηΐ 
τοίου ἴὸ ννογάθ νυ ϊο ἢ ἀγα ποῖ ΟἿΪΚ ποὶ 
αποίοα Ὀγ δἰπὶ Ῥὰΐ ἀγα ἴπ {Π6 βθηΐθηος 
Ργοσοάϊηρ ἴῃ ψνοτάβ. αιοιεα "ἢ (ἡ. Δευ. 

τηαῖὶςο5 {πη γοίθυ ἴο τρὶς αὐξηθείς, ννῃϊο ἢ 
ἰ5. πο. ΑΔ ϑβοπηθνηαΐ Ῥάγα}16 1] βθπίθῃσα 
ἴπ ΕΠρΊΘη ννουὰ ὈῈ “Με ΠΊβγαθὶὶ βαγ5 
{παι τἴῃ6 τοοῖ οἵ ἴῃς τηϊβοῃϊεῦ ἴα ἃ ὩΔῃ 
ἐν ῃο56 δροι βίο] ἱπγασὶ παϊίοη σαῃ αἱ 8]] 
{{π|65 ΒΌΡΡΙΥ δῇ ᾿ἰπίθυμ 4 018 56 υ]65 οὗ ἂὺ- 
συπηθηῖ5 ἴο τη Δ] σι ΠΪ5 Ορροηθηϊ᾽᾿--τηθδη- 
ἴῃ 277,7 Οἰααείογιε.. ΔΝῊΥ ἴπθη ἀο65 
Αὐϑβίοι!α ἰγοῦῦ]α το αιοίθ {πΠ6 ννογὰβ. ὧν 
ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς δύο ἁρ- 
μονίας παρέχεται αἱ 411} Βδσοαιιδα {Π6568 
ννογάβ, ἂ5 6 πᾶν 566}, ρῖνε ι1ι5 Ρ] αἴο᾽ 5 
εαπ56---ὐὰ ποῖ πιοιοῖϊγ ἢἰβ ἀρχή--οἴ 
σμδηρο, ἀπὰ ἴῃ [Π 5θάιιο] Α σι βίου!ο 15 σοίηρ 
ἴο οὐἰτἰοἶδο ἴῃ Ῥ]αΐοηϊς Οατέϑε (καὶ διά γε --- 
ἅμα ἄρα μεταβάλλει), ἃ5 νν6}] ἃ5 [Π6 Ρ]αἰοηὶς 
δεσίγιγιΐγ,, οἵ ἀοἰοσογαϊοη. [ἢ οἴδοι Αὐ]ϑ- 
ἴοιὶς βαγϑ : Ρ]αῖο βᾶγϑβ ἴῃ 6 Οαπσὲ οἵ ὁμαηρα 
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ΒΥ {πε “Πυμηθεγ οὗ 1ῃ18 ἤρατο," σοπίίηιιεβ ΜΓ Μοητο, Ατιβίοι!β 

« ρΔηποΐ Μ0611 πλθδῃ ΔΩΥ 51Π516 πυμη 6 Γ ; ΡΓΟΡΔΌΪΥ Π6 1565 ἀριθμός ἴῃ 1Π6 

56 ῃ56 ΟΥ̓ ΠΠΠΕΔΙ ΠΙΘΑΒΠΙΓΘΙΠ ἢ 85 ΟΡΡΟΒΘά ἴο βιγίαοα5 Οὐ 50]145.... ΝΟΥΣ 

1π6 πιοδὲ παΐαγαὶ νὰ  οἵἉ ταϊϑίηρ [6 Ῥγίπαρογθαη {τ8 616 ἴο {πῸ [Πϊτὰ αἱ- 

τηθηϑίοη ἰ5 ὈῪ οὐ ἱηρ' ΘΔ 0ἢ οὗ [Π6 51465; 86 [Π15 ῬΥΟΟΘ85 [6865 115 δἃϊ ΟΠ06 

ἴο {πὸ τϑιπδυκαῦ]ε οὶ {παΐ 3 -Ὁ 45 - ο᾽Ξε Ζτό -- 6" 

Με Μοητῖο βπρροβθϑ [πὲ {π6 ἀριθμός οἵ [π6 Ῥγιπαρότγαδη {Π]ΔΠρ]16 15 

41.415. 1 Πᾶνβ δἰτεδάγυ, 851 1[ῃῖηκ, ργονεά {ῃδΐ {ΠῈ ἀριθμός οἵ ἃ ἤριιγα 

ἰς 115 αἴϑᾶ, 8π4 ποῖ [6 διτη οὗ 115 51465: δη4 ἤδσβ ᾿ἴἴ πεεὰά Οἠἱ]ὺ ὃ6 τε- 

παι κοα μα ἀριθμός σαπποῖ ΡΟΒ51Ὀ]Υ βίαπα ἔογ ἀριθμοί, Ὀὰϊ ταδὶ ἀξηοία 

ἃ 5ϊηρ16. παπῦει. ΒΥ ΜῈ Μοῆτϊο ἴΐ 15 ἱπίεγργείβ ἃ 85 ἡἤγέθ ϑεβαγαίε 

γιλελγιζογς, Μ᾽ ῖοῃ μΠ6 Ῥτοςθεάβ ἰο δϑὰᾷ τορεϑίμει---ἤθγα ἀρϑῖη, 85 1ξ ΔΡΡΘΔΙΒ8 

το τηδ, ψιπουΐ [Π6 ϑηδᾶον οἵ ἃ πὶ ἔγοπη ΑὙβιοῦ!α. ὨΙΠη56]. 

Μτ Μοητο βαγ5 {παΐ “ἴπε τηοϑὲ παίαγα! νγᾶν Οἵ τα 51ηρ' {Π6 Ῥυίπαρογθδη 

{πδηρ16 το 186 {π|γ ἀϊπηθηβίοη ἰ5 ΒῪ σα ἱηρ᾽ ΕΔ οἢ οὗ 115 51465.) 1 5που]α 

μᾶνα 1πουρῃς {πᾶὶ ἃ τοῦθ Ἡδίατγα! γα Οἱ βἤβοίηρ {15 τθϑ8]0 νου] 8 

ἴο οὐδ ἴπ6 δῖϑα: Ῥαΐ ἴῃ ροϊῃΐ οὗ ἴδοι ἰὶ 15 ποζ ἴῃς Ῥγιμαρογθδη {πδη6]8 

Μ ΠΟ Ατίϑίοιθ ἰπνιτθ5. 5 ἴο πιαῖα 5014: 1ὑ 15 {π6 πη ιόθγ οἵ 1Π6 

Ῥγιπαρογεδη ἰτίδηρ]6. Απά ἴξ τπ6 πυτηθεγ οὗ [η6 Ῥγιπαροόγεδη {Δ ΠΡ ]6 

15, 85. Μὲ Μοῆϊο 51|ρ0οβ65, 3 Ὁ 4 Ἐ 5, 50ΓΕἸ Ὁ [Π6 τηοϑὲ ΠδίΠΓΑ] ὙΥΔΥ οἵ 

τηακίηρ; Ππᾶΐ ΠυτΏθ ΘΓ 50114 15 ὈΥ ΘΟ Πρ 12, 51Π086 3 Ὁ 4 Ὁ 5-- 12, ΟΥ 

816 γγὲ [0 ΒΊρροβε [δι Ρ]αῖο ψ5 50 ἱρῃογδηΐ οὐ δι! ΠΠη ες ἃ5 ἴο Ῥεῖ ενα 

[6 σαρε οὗ 23 Ὁ 4 Ἐν ἴο 6 3. 4 ο᾽Ὁ 

ἘῚΠΑΠγ, Μτ Μοητο τοπηάγκ5, “ [15 αἰ ΠΊοα]: ἴο ταβίϑε [Π6 [ΠΡ ΓΘ Β5ΙΟἢ 

{παὶ Πῖ5 15 ψνῃαὶ ψα5 ἴῃ {π6 τηϊπά οἵ ΡΙαῖο." 1 Πορβε {Πεγα ἃῦα οἵ πεὺ 

διααοηΐς οἵ Ρ]αῖο θεβϑί 465 τηγϑεὶῇ νη Πηα 1ξ Θα5υ το τεβὶϑί ἃπ πη ργοβϑίοη 

ὙΜΠΙΟἢ δἰ θαςε5 50 ΤΠΔΠΥ ἱποοηΒΘαΙΘΏ665 ΒΟΙἢ ἴο Ρ]αΐο ἀπά ἴο Αὐβίοι!β. 

Τ 5 Ποι]α πηᾶ ἴὲ ἀἰῆςυϊε το Βεϊϊονα {πδὲ [Π15 νψγ85 ἴῃ Ρ]αἴο᾽β πηϊπα ἐνθῃ 1 

Αὐΐβίοι!α οαϊθρουίοδ!!ν ἀβϑιιγεα τι5 [δὲ 1ξ να: θα ΑὙδίοι!α ἀ065 ΠΟΙΠΙηΡ 

οὕ {πὸ βοτῖ, δῃᾷ ϑοϊηβί ει 5 Ὄβχρηδίίοη οὐ (πῃ ψογβ ὅταν ὃ τοῦ δια- 

γράμματος ἀριθμὸς τούτου γένηται στερεός Ὑ}7}}} ΠΟΨΨ, Ι Πορβ, Ὀδ δὲ ἰαϑβί 

δαιηϊιεα ἰο Β6 τιβῃ. 

11, 

ΨΠ1Ι 558. τί δέ; ἡ πραότης ἐνίων τῶν δικασθέντων οὐ κομψή; ἢ οὔπω 
""ὰ ΕἸ ΄ὔ “2 3 ( ΄ ͵ Ἃ “ ἍΝ Ν 

εἶδες ἐν τοιαύτῃ πολιτείᾳ, ἀνθρώπων καταψηφισθέντων θανάτου ἢ φυγῆς, οὐδὲν 

ἧττον αὐτῶν μενόντων τε καὶ ἀναστρεφομένων ἐν μέσῳ, καὶ ὡς οὔτε φροντί- 

ζοντος οὔτε ὁρῶντος οὐδενὸς περινοστεῖ ὥσπερ ἥρως; 

ΤῊΪ5 βοπίθποθ πα5 θθθη πο} ἀἰδοιθθθ. 1 ΜΠ ἴα Κα {π6 αἸΠεγοηΐ 

ΡοΙΪηΐ5 [ἢ ΟΥΩΕΓ. 

ἰ5. ἴπαΐ δνευυιπϊηρ σΠαηραβ ἰη ἃ. οογίαϊ 
Ρουϊοά οἵ τἴτηε (1.6. ἃ5. ννε Τοπηά, (Π8 τθαῖ 
Ὑ 641), απὰ ἐπαΐ {π6 ὀερέγιγεῖτιρ οἵ σἤδηρο 
οΟἤλδ5 ΠΌΤ 1Π6 ΠΕΠΊΡΘΙΒ (3,ν 4» 5)ν Ουΐ οἵ 
ν Πΐοἢ Π αἶσὸ θα1145 ἀρ [Π6 ΠαμθΥῖ δ] αχ- 
Ρτθϑϑίου οἵ [π6 Οατίσε οἵ σπαηρε οἴο. “ΤῊ Ϊ5 
ἐΡερίπηΐηρ οἵ σμαηρο᾽ 5 ἴΠ6 ΠΌΠΟΥ 

216: ἰδ σοιηθ5 ἤομη 3, 4, 5. Ὀθοδῖβα 
435-45. ο-- γιό; δηὰ [Π6 οὐἱν αἰ ἤεγαπος 
Ῥδίνθθ Ατϊβίοι!α απᾶ Ρ]αΐο 15 ἴπαὶ Αὐ]ϑ- 
[οὐ ]6, ννῆο 15 Ἰηςογθϑίθα ΟὨ]Υ ἷπ {Π6 γαβα]ί, 
Δηα ποῖ ἴῃ {Π6 Ῥύοοθβϑϑ, Ἔχρῦεββθβ 210 ἃ5 
63 δῃᾷ ποίΐ δ 35 Ὁ 4" Ὁ 55, 566 Ρ. 309. 
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15 ἐνίων κτλ. (α) οδ]εοῖίνε οἵ (ὁ) 5:0] οῖϊνα ρθημῖνε ἢ [)ο65 ΡΙαΐο 

τηθαῃ ἡοριζίας θῆρα ἀαηιγαίος οὐ ἤεγιϊέας ἀἰαγιηαίογη)ι Ὁ ΘΟΒΠΘΙἄοΥ δηά 

οἴποῖς ΠΟΙ {πῈ ἔουπιοσ νίϑνν ; {πε Οχίοτα βαϊίουβ (αρΡ ρδυθητν 1 ΕἸ ΟΙΠιΙ5, 

Θ ΟΠ] ΘΙ υπηδ ἢ οΥ εἴς.) ργείεγ [Π6 Ἰδίζογ, [Ι͂ἢ ἕανουγ οἵ (4), νγε τ ]ρς τοίου 
ἴο νι σοὸ, ψΠεγε ]]ϑίοη 15. πιδάθ ἴο {πῈ ργόνεῦθῖα] πραότης οὗ πε 
δῆμος. ϑομπαίεγ 4150 γθιηδγκϑ, ααϊτα Ἰπβε]γ, [δὲ ΤΠτουρΠουῦΐ [Π15 βεοίίοη 
1 15 [Π6 ὁπαγδοϊεγιϑῖος οἵ ἀεπηοοῦδου Μη] Ρ]αΐο 15 ἀθβου!ηρ, 50. ἴῃδϊΐ 

[π6 ΒΘ Πανίουγ οὗ οὐ ΠῚ] η415 νου] 566 η} ἴο 6 ᾿τγϑ]αναηῖ. Βαϊ 5ΌΓΕ]ν {ΠῈ 

ἀεϑοιρίίομ οἵ {πῈ ῥ᾽] οί οὐ πη] 8] ἰ5 ΟΠ]Ὺ 8η ἀγίϊβϊο δηα ὨΙΘΉΪΥ ἸΓΟΠΙΟΔ] 

ψαν οἵ τ ἀἸσα! της ἴπΠῈ ἀναρχία οὗ {πε σοπϑδι[ατ!ο ; Δη6 [{ 15 ἴῃ {Π6 ΠΙρΡΉεβὶ 

ἄερτεα ἑογοε ἀπά ππηδίαγαὶ οἡ σταιηπηδῖ]οα] ργοιη 45 ἴο Ἔχρ]δῖη ἐνίων ἃ8 

Δη ΟὈἤεοῖῖνε ρεηϊτίνθ. Νείηογ ξυνθήκας αὐτῶν ἴῃ 1 3594 ΠΟΙ βέλη 
αὐτοῦ ἴῃ ΖατυΣ 717 Α ἴ5. 8η δχϑοῖ ρΊ8}16], δη4 Ἔνεὴ 1 {ΠῈῪ ΜΕΓα, 1Π6 
ςοηϑίγαςίἊοη νγου]α 511 τα πιαὶη Δα Ίριοιι5 Δη6α ΟΌβουτθ. ὙΠΕ Ρῥγοροϑδὶ 

το ἱπβοτΐ ἃ ργθεροβί[οη (κατά ΗἩ δγγεγάθη δἴζου ϑίερμδηιιβ, περί ἈΪΟΠΑΓΑ5) 

15 1Π6 τοῆιρε οἵ ἀἘϑρβϑιγ. 
Ι οποα ἱποϊπθα τὸ Ῥεῖανα (ἢ ὙΝῈ11) Παΐ δικασθέντων 15 ΠΕΌΓΕΓ. 

Βαϊ ἀρατί του {Π6 ἀπ ου]ν τηθπτὶοηεα τη [6 ποία8, [Π6 σϑγΖθγζε ΟΔηΠοΐ 
θεὲ ἀεϑουι θεά 85 πρᾶον, 1 [πΠ6 σἸΠ]ρΡΓΙΣ 15 σοΠἀθιηπθα ἴο ἀβδίῃ οἵ 6χ!]θ. 

Οπ {π686 ρτοιπᾶβ ψγὰ Πιιϑὲ δορί {π6 ἱπιθυργαθίδίοη "ηα)ι μθίμαο 
ἀἝαηιγαογ14771 φιο) 14) (1α 771, ἃ5. ἘἸΟΙΠ 15 [γα η5]αῖε5. ἃ πεν 86ῖ οἵ αἰ ΠΠου 165 
Ὀερίη5 ΜΙ ἢ οὔπω εἶδες. ὙΠ6 ψογάβ καταψηφισθέντων θανάτου ἢ φυγῆς 
Πᾶνα οἴθη θεξεη ἀουθίεα. Ηδτγηαηη (σα. «“4ὁλ. Ρ. 175) πιᾶκεβ {πε 
ΡΙΌταΙ ἄστεα ἢ ῬΟΙ βυθβίδηξινοβ τἀ Κη τορείμου ; θαΐ [Π15 ΒΟ] αΓ]ΟῊ. 15 
ἸηΔ απ ]551016, θδοδιιβα (Π6 δἰτεγηδίϊνα ρα πδ 165. γα παι} 7. Ἔχοϑῖνα 
(Κἀπηον στ. στ. τι Ρ. 72). Μαάν!ρβ᾽58 καταψηφισθέντος ἈΡΡΕΔΙ5 ἴο ΠῚ6 
ἴο Ἰεῖ ἴοο τηποἢ βίγαϑϑ (8}] ἀροη ἀνθρώπων. [ [ὈΥΙΠΕΙΠΥ ΡΠ ηϊεα θάνατον ἢ 
φυγήν, Ὀὰΐ {Π6 Μ55 ἢᾶνε ΠῸ νδγίδηϊ δη ἃ {Π6 ἰεχί τηδύ δ ΒΟ. Π6. 

ΤῊ 5βυπίαχ οἵ ἀνθρώπων--- ἀναστρεφομένων 15 σοτία! ηΙγ ΑἸ ΠοιΠ:. ΤῈ ἰ5 
᾿πρΟ551016 ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἐκείνην τὴν πραότητα ἴο βονετῖη ἴΠ6 σϑηϊνα (ἢ 
Ἐεἰδῖσ, αποίεα ἴῃ ϑομηθι οι 5 ποθ). Ἐὰν 50 Πο α5. Μη] ἀρτεθ ΜΠ ἢ 
ΘΟΠΏΘΙΔΕΥ ἴῃ Πο]άϊηρ (Πδὶ εἶδον αὐτῶν μενόντων σοι] ΠΊΘΔΏ Φ 141 605 
γηα7167γ6 Ὀδοδιιβε οἶδα θνητὸς ὧν 15 σεῖο 7216 γ107γ ἠαἰδη} 6556. Κὶ ΠπΠοΓ (].ο. 1 
Ρ. 311) τηᾶῖκ65 {πΠ6 ψογάβ βαιίναϊεπί ἴο ἢ οὔπω εἶδες---ἀνθρώπων (“ἴῃ τη6Π 
φοπαεπηηβα᾽ εἴς.)---ῦτι οὐδὲν ἧττον ἔμενόν τε καὶ ἀνεστρέφοντο κτλ., ΠΟΠη- 
Ρατίηρ; Χεϑη. 7ζεγι. 1 τ. τι οὐδεὶς δὲ πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ 
ἀνόσιον οὔτε πράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος ἤκουσεν, Ὀπι {Π6 αἴγεοῖ ΟὈ] ΘΟ 
οἵ εἶδεν ἴῃ ΧΕΠΟΡΠΟΠ 15 {Π6 δοοιιβαίίνε οὐδέν, ἀπ {Π6γῸ 15. ΠῸ 5110 ἢ 
δοσυβαῖνα ἤοΓα. 

Οπ ἃ βϑῃθϑίαὶ τοϑνίθνν, ἴἃ στη Ὀ6 δάπηίεα {παΐ ἴπ 5ριῖ8 οὗ 115 
Ρἰοιαγοϑηιθηθϑθ ἴΠ6 βϑηίεποθ 156 ὉΠΈΒΠ4}1ν 65] οἰ εα ανθη ἴοσ Ρ]αΐο. 
ΑΒ ἴῃ 8016 ΟἴΠΕῚ 565, ἴὉΓ ΘΧΑΠΊΡ]6 549 Ὁ, 50 ΠΘΙΘ, γγ6 566Π1 ἴο Πη155 ἴῃ 68 
Βηἰβϊπρ τοαοἢ. ὍΤΠΕ αἰτουπαίνα 15 ἴο ΒΌΡΡΟβα [Πδι τΠ6 ἴεχί νγᾶ5 5ΘΓΙΟΙ ΒΥ 
σοΙγαρίβα δ δῇ θαυ]ν ἀαίθ. ΤΠΘΓΘ 15. ΠῸ ΜΒ8 νϑγτδηΐ οὗὁ Δηγ σΟΠΒΘα.ΘΠΟΘ, 
ἐχοεθρὶ περινοστεῖ ὁ καταψηφισθείς ἰηϑιεδα οἵ περινοστεῖ ἴῃ Ξ’ Ὁ, ἀηα {Πα 15 
ΟὈν ΟΙΒΙΥ ἃ ρ'οβϑϑι ϑοῃηρί ει 5 σοη͵θοίαγο, αὐτοῦ οΥ αὐτῶν, 15. Παταϊν 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἀηα 4065 ποῖ αἰ(επηρὶ ἴο τειηθν {Π6 ρτᾶνου ἔα] 5. Ηδγννογάθη 
[ΟΥΠΊΘΙΥ ργοροβαα ἡ πραότης «κατ᾽» ἐνίων--ἤσθου ((οΥ εἶδες)----καταψη- 
φισθέντος: ΟΥ ἃ ᾿ἰαΐῖε Τσοαδίοη ἢ6 πηδάθ (ῃς6 (Ὁ]]οννηρ οΠαηρῈ5. ΟἿΪγ : 
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καταψηφισθέντος--ἰ καὶ] ὡς---ὁρᾶν δοκοῦντος (ίοΥ ὁρῶντο»)---περινοστοῦσιν 

ὥσπερ ἥρως. ἘἸοΠαταβΒ σου] τα {Π6 δοσιιϑαίνε 51 ΠΡΊ 87 (ἄνθρωπον 
καταψηφισθέντα εἴς.) ΟΥ Ρ]Π14] σΟὨΒιϑίθ ον ττγοιρηοιί. ὅϑᾳοῃ αἀγαβίϊς 
ἰγβαιπηεηΐ 15 δ ορεῖπεῦ ᾿ΠΔα ΠΊ]5510]6. ἴῃ ἀθα!ηρ ἢ της ἰοχέ οὗ Ρ]αίο. 
Ιῃ 1867 ἈΠΟΒΙΘΓ βιρρεβίεξα ἧττον ὄντα τῶν μενόντων ἴῃ μΐαςε οἵ ἧττον 
αὐτῶν μενόντων (Ζϊρες. 70. ἴον τδ67 Ρ. 146). ΒΟ 1Π6 58Π16 ἰ1η65 15 ὟΥ 61] 5 
σοτγθοίίοη (λυ. ἡ. δ δ νππὶ ΡΡ. 171 4): ἢ οὔπω εἶδες---ἀνθρωπον «τῶν:- 
καταψηφισθέντων- οὐδὲν ἧττον αὖ τῶν---ἐν μέσῳ [καὶ] ὡς κτλ. “Πᾶνε 
γοῖ! ΠΕΥΘΥ 566 ΠΟΥ ἃ ΠΊΔΠ ΨΠΟ 15 φοπάδιηπεα. ϑαπηΐοιβ ἃθουΐ 751 ἃ5 
ἔγθε!ν δ5 ἴΠοϑ8 ψῇῆο τειηδίη ̓  εἰσ. 15 διημθπάδίοη ἄδβεγνεβ ἴο θὲ σοη- 
ΒΙ4εγεα ὈγΥ ἴμΠο8Ὲὲ ψῆΟ {πιηκ (Π6 ἰαχί οουταρί, ΔΙ ΠΟῸρΡἢ αὐτῶν --τῶν:- 
γγΟΙ]α ρογπαρ5 ὈῈ βαβῖθῦ δηα τποσα ἡδίατγα! ἰΠδη αὖ τῶν: Ὀὰΐ ἴογ τὴν ον ἢ 
Ρατί, 1 τΠ1ηΚ 1 τη ἢ ϑϑΐευ δΔη6 1567 ἴο ἰθανα {Π6 ἰεχὶ 4] η6. 

{ΠῚ 

ΝΙΠ 899 Β. ἢ μέν γέ που τοῦ σίτου κατ᾽ ἀμφότερα ἀναγκαία, ἧ τε 
ὠφέλιμος ἡ τε παῦσαι ζῶντα δυνατή. ᾿ 

Μῦγ ἱπιεγργείδίοῃ οἵ {Π15 ραβϑᾶρα ἀρῦβεβ τ τὲ οὗ Θοπηβι θυ δηα 
ΘΔ! θα η. 

Ἡδπηδηη (δ λοίμ. 7μ5. τ846 Ρ. 442) Ῥτοροβεὰ ἀδυνάτη, δΔη4 δἴτοι- 
γγατᾶ5, ΠΕ 1 νγὰ5 Ροϊηΐβα ου πᾶς ἀδυνάτη 15 Ὠοΐ Οταεκ, οὐ δυνατή, 
ψΏ]Οἢ 6 ΡΓΠΐ5 [ἢ ἢΪ5 ἰεχί. Α 5: Π11147 οοῃ]δοίατα (μὴ ΕΠ ἢ ἢδ5 [οτοθὰ 
115 ΨΥ ἰηΐο [ῃ6 ἰεχί οἵ φ δῃᾶ ΕἸου. 5. Ηεγμηηδηπη’ 5 σοπ]θοίατα (“ἀπ 
Ῥεοδιβα 1 οδηποῖ θ6 βίορρεα ἀατηρ {6} 15 ΔΙΏρΡΙν τείαϊβα Ὀγ ΘΟΠΠΘΙΟΘΥ 
(414ἀ11. ΡΡ. 66, 67), γῇο Οὔδβεῖνεβ {παΐ δἰτΠουρῇ ἀδύνατος παῦσαι ἴῃ ἴΠ6 
56η86 οἵ “" ΠΠΡΟΞΒΙ 016 ἴο βίορ᾽ 15 Ρεγίβοι νυ ροοὰ ατεεκ, ἀδύνατος παῦσαι 
ζῶντα ἴῃ ἴΠ6 56 η586. οὗ “ΠΡΟ Β51016 [ὉΥ 8 ΠΠν]πηρ' ΤηΔη ἴο βίορ᾽ 15 ἱποοσγεοῖ. 
ΤΠῊΕ ψοτάβ σου! ΟΠΪΥ τηθδῃ “πΠ40]6 ἴο ρυΐ ἃ β5ἴορ ἴο {π|.᾽ Τὸ 15, 1 
ΒΌΡΡΟΒΘ, ἴῸΓ [Π15 τθάβοῃ {πὶ Βαϊζε ρῬΥΌροβββ παῦσαι ζῶντα ἀδύνατον Δηὰ 
ΒἸΟΠατγαά5. ζῶντι---οὐ δυνατή, {[ΠπΠ6 ἰαἰ6Γ σοτηραγηρ Χο. “μαῦ. τν τ. 24 
αὐτὸς δ᾽ ἔφη ἡγήσεσθαι δυνατὴν καὶ ὑποζυγίοις πορεύεσθαι ὁδόν. Βοίῃ {ῃε568 
ΘΠ] ΘΠ ἀδίΊΟη5 86 ΠΠΕΧΟΘΡΓΟΏΔΌ]6 ἴῃ ΡοΙϊηΐ οἵ φΥΑΠΠΩΔΥ ; Ὀκΐ {ΠΕ͵6 ΔΥῸ 
ΤΏΟΓΘ 56ΓΟΙ15 αΠΠΠ ΟΕ] 1165, 85. Ὑ}1}} ΡΥΘΒΘ ΠΟΥ ΔΡΡΘΔΓ. 

(διηρθ 61}, τεδάϊηρ μὴ δυνατή (1 4), ΓΕΠΠαγΚ5. {Παΐ “ Ππαρδίϊοῃ 15 
ΘΧΡΓΙΕΘ5Θα [Πγουρῇ μή ταῖποῦ [δ ῃ οὐ---υν ἢ (ὐοτα 65 σιρραβίβα--- θθοδιιβα 
τῃ6 Βθῃίεπος 5[δ65 ἃ σπου. {168 ΘΟΠΡ]Θίε ΕΧρτοϑϑίοῃ γνγοι]α θὲ 
ἀναγκαία (ἂν εἴη) ἣ μὴ (ἐστὶ) δυνατή (τινι) παῦσαι ζῶντα." Το πιὸ [ἢ 
ΒΕ ηΐθ 08. ΔΡΡΕδιβ. 885 ΟΔΙΘΡΌΓΙΟΔΙ ἃ δἰδιεπηθηΐ 85 1ἴ 15 ΡΟΞ510}]68 ἴο ἴγ8Κς, 
Ἔνεῃ 1 ψὰ ππαοιβίαηα ἂν εἴη αἴζου ἀναγκαία, ἀπ, ἴῃ 5ρ116 οἵ ἀναγκαῖος ἂν 
εἴη αὔονε, ἐστί 15 πη ἢ ΠΟΥ Παίατα}]ν βαρ Η δά. ΟὐΔΠΊΡΌΕΙ] Ἔχρίϑιηβ {πε 
ἀοοιιδαίϊνε ζῶντα ὈΥ ΠαΟΙΙΩΡ ΙΥ 422 Β, Ο ἴο {Ππ5ϑίταῖα “1Π 8 {γϑ Π5] 10} ἔγο ΠῚ 
1Π6 ἀδίϊνε ἴο {πε δοουβαίϊνε ννΊἢ δὴ πῆ πηπνα," Ὀαΐ {Π6Γ6 15 0 “γα βι ]οη,᾿ 
ψΠδγα [Π6 ἀδίϊνε (ἀρ ΑΥ ΠΥ τινι) 15 ΟὨΪΥ ππαοτβίοοα. 

Τῆς τοδάϊηρ οἵ Α, Π δηά ἃ ναϑῖ τηδ]ουν οἵ μ885 οι] Πθνοσ ἤᾶνε 
Ῥεβη ΒιΒρεοῖθα ἐχοθρῖ τομὴ ἃ ἄοβῖγε ἴο Πηα ἃ Φεγόαδ ̓ ΘΟΥΤΕΒΡΟη]Εηος 
Ῥεΐνεεη παῦσαι ζῶντα Οἢ ἴΠ6 οης Βαηᾷ, δηὰ οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ εἶμεν ἀποτρέψαι 
(558 0), ἃς γέ τις ἀπαλλάξειεν ἂν (559 Α) δἀῃηᾷ δυνατὴ---ἀπαλλάττεσθαι 



ΝΥ σεν ουις 

ἍἪ 

“ον 

ἌΦΕΕΘΖΘΕ 70 ΒΌΟΚι ΚΩΧΕ ἯΙ 

(559 Β) οπ 1ἴΠ6 οἴπεσ. Βαΐ ἴῃ ροϊηΐ οἵ ἔαοί, [6 σουγεθροηάθμηοθ, οα 
ἩΥΠΊ Δ Ή ἢ 5 νίαν, 15 ποὺ Ἔνεὴ νεῦρα]; ἴοσ παῦσαι ἐπιθυμίαν ἀπ ἀπαλλάξαι 
ἐπιθυμίαν ἀτα ἀἰβδτεπι. ὍΤὴδ νγὰν “ἴο βίορ ἃ ἄβϑιίγα 15 ἴο βρσδί Ἕν ἴ ; [Π6 
γΥΑΥ “ἴο βμεὶ τἱᾶ οἵ ἃ ἀββϑῖίγε᾿ 15 ΠΈνεσ ἴο ργδιν 1 δἰ 411. Οἱ [πε οἴου 
Παη4, 1 νὰ δάορί [Π6 δυϊπουαίῖνα ἰαχί, {πΠῈ σοτγεϑροηάθησε, ἐπουρὴ 
οί νϑυθαὶ], 15 τθὰ]. Α ἄββίγα ΠΟ ἢ 15 “σΔρΡΔὈ]Ὲ οὗ ραζηρ ἃ βίορ ἴο 
118 ̓  15 ῬΓΘΟΙΒΕΙΥ ΟΠ6 ΜΏΙΟἢ γα σαηποῖ ἀποτρέψαι ΟΥ ἀπαλλάξαι, 1.6. ΤΠ 
5146, ρεί τα οἵ ἤπα}]ν, ἀπ ἔοσ [Π15 ΝΕ ΤΘΆΒ0 0 ἰΐ 15. “ΠΘοδϑβαιυ, Δη4 γγ8 
τασδὶ ργδν 11. πεινῶντα, ΜΏΙΟ. Αι τθααβ (οἴ. Αἴῃ. ΧΙ 511 Ε) ἰ5. οὗ 
οοὐ88 ἀρβατά. Ηδηραῦ 15 ποῖ σατο Ὀγ Ποιηςορδίῃυ. 

ΔῚΣ 

ΠῚ 500 σ, ῬΡ. κλῇήσαντες οἱ ἀλαζόνες λόγοι ἐκεῖνοι τὰς τοῦ βασιλικοῦ 
τείχους ἐν αὐτῷ πύλας οὐτε αὐτὴν τὴν ξυμμαχίαν παριᾶσιν οὔτε πρέσβεις 
πρεσβυτέρων λόγους ἰδιωτῶν εἰσδέχονται. 

ΒδαΠδπη 5. δ ὦτων ἴῃ ΡῥΙαος οἵ ἰδιωτῶν (Ρτείδος ἴο Φλαθάγμς Ρ. Χ) 
18 Δάορίεα ὈΥ Βαϊίευ ἀπ Πᾶ5. Οὴ τπΠΟἢ ΔρΡρίαιιθ6. 866 [ὉΓ βχδιηρὶθ 
Ο(ορεῖ Κα. Ζ6εῖ.2 ῬΡ. 219, 522, Μδάνι!ρ “420. (7. τ Ρ. 431, ΗΕ]1οσ Ο7. 
ΟΥἹΣ τη ΣΙ, ὁ Κεο. ΖΦ. Ῥ. 2. ἀπά Αρεὶς δεγά ΄ϊ, Ἰοελ. τ8ρ5 Ρ. 967. 

ΝΕΙΠΕΥ ΒααΠαμι, ΠΟΙ ΔΥ ΟἴΠΕΥ οὗ [Π686 βοῃοϊαῖβ Ἔεχοαρὶ Ηδ]]οσ, 
αἰτειηρίβ ἴο 5π6ν {Παΐ ἰδιωτῶν 15 σουτρί. Η6]16γ᾽5 Οὐ ἸΟἰ 51 15. ἃ5 ἔο]]οννϑ : 
“Ῥτδϑίθγαιπδαμη αποα ἰδιωτῶν νοχ ᾿πιιϑι[αἴα ΠΏ σΟΠ] ΟΟα ΟΠ θη Οσσμρανὶξ, 
αυϊά οἴαίίομ 85. ΠΟΠΊΙΠιΠῚ Ὀσὶναἴογατη, α] ᾽ (522) ““ Τὰ πηθὴ ἰεραῖ τϊτητα1, 
5101 νοϊπη ΑἩ ριιία8 πρεσβυτέρων λόγους ἰδιωτῶν ταίϊοπα. ὨαθΙΐα τοῦ 
βασιλικοῦ τείχους τηεπιοταγ Ὁ Οεάδί Τπάδοϑιις ΑΡα]]α : ερο ἰδιωτῶν 46- 
ΡΓαναίι πη 6556 σθῆβθη8 ΒΥΪΔΉΠΙ πλιαιοποιὴ δὲ [8 ο]θὴ εἰ βεπίθηςδθ 
ΔΡ 551 Π18. Π} Δ] Ρ]Θοἴοτ " (1.5... Τῆς ϑιυρρεαβίϊοη οοηίαϊπεα ἴῃ Απ ρυῖας᾽ 
εἴα. 15 ἄπ ἴο 5}! ] αι. ΝΟ οἤδ εἶβθ, 80 δι ἃ5 1 Κῆον, μα5 δαορίβα 
1; ΔΠ4 1ἴξ 15. σϑυίδιη]ν ψτοηρ. Βυΐ (6 εὐγοηθοιβ ᾿ηἰουρτθίαςοη οὗ 
ἃ 51ηρ]|6. σοτημηθηίαίου 15 ΡΟΟΥ βδνἀόποθ οὐ ψηΐοῃ τὸ οοπάθημη {Π6 
ἴοχί. 

ΤΠ6 δχρ απαίίοη ἴῃ {π6 ποίθϑ ἄρρθαῖβ 0 6 ἴο β8οῖνα ἴπ6 ἴνὸ 
αἸΠΠ οὐ] 165 [δ] Ὀν Η ]ευ. ϑΟΠΊΒ ΠηΔΥ 6 αἰβροβθα ἴο τεσατὰ ἰδιωτῶν 
5. Οοπίγαϑίπρ ΜΠ αὐτὴν τὴν ξυμμαχίαν (“ΠΟΥ δατηϊξ {Π6 δηλ θα 55 ου- 
γγογ5 οἵ δἰ ἀθυὶν ΠΊΘΠ νγὴ0 ἃ ποῖ πΊθιηθοΥ5. οὗ {Π6 δ]]ΠἸαης6.᾽). Βιΐ {Π6 
γγογα ἰδιώτης ᾿ὰ5 ἴῃ ἰἴ56 1} ἃ ψΊθγ σοπποίαϊίοη ; αἀπα ἴμθ δης 6915 
ΜΟΙ] ποὶ 6 5.ΠἸΟ]Ὺ δοοιταίθ, Ὀθοαιιθθ ᾿ 15 ἴῃη6 λόγοι οἵ οἰκεῖοι, 
Δηα ποῖ οἰκεῖοι {πε 5 Ινθθ, 0 ἰογμὰ {Π6 αἰ ας. Τὴ6 ννοσὰ ἰδιωτῶν 
5Που] ἃ Ὀς6 ἴακθὴ ἴῃ 15. [11 οἰρηιποδίίοη; [ῸΓ οὔτε πρέσβεις ρῥτονί65 
ἃ 50{Ποῖθηΐ ΔηΕ{Π 6515 ἴο οὔτε αὐτὴν τὴν ξυμμαχίαν. ϑοΠηδί 6. ἰγαηβ]αΐο5 
ΠρΟἢ ΠΘἤτηθη αἷθ6 Ἀδάθη δῃ, αἷθ νοὴ βἰῃζείηθη ἀϊτθύθη ἀρρϑβαπηαί 
γνουάθη," Ὀπ’ ἰδιωτῶν 15 ΠΊΟΓΘ [ΠΔ “ οἰ ΖΘ] πθη. 

Τὸ δι’ ὥτων {Π6γ8 ἅτγὰ ἴῃ [Ὁ]]οννηρ; ροϑβιτνα οὈ]θοιίομ5. (1) ΑἹ] της 
Μ855 Πᾶν ἰδιωτῶν. (2) ΤἼς ἀλαζόνες λόγοι αἴὸ ροΙβοηϊῇθα τπτουρποιῖ ; 
Δηα εἰσδέχομαι δι᾿ ὥτων τηρΔη5 “1 δατηϊξ τὨγουΡ ἢ ΤΥ Οὐ Θαγ5.᾽ ΘΌΓΕΙΥ 
[Π6 5ρβοΐδο]β οἵ ἀλαζόνες λόγοι Δα ττἰηρ; ΟἴΠοΥ λόγοι {Πτουρ!ν {Πεἰγ ΘαΓ5 
15. Ἰμαϊοτοιιβ πα πτηθαηίηρ. (3) ΤῊ6 ννογάς. δι ὠτων---ϑιιρροβίηρ {ΠῸῪ 



42τ6 ΦΡΦΕΟΙΘΘ ΤῸ ΘΘΟΚ ΨΩ 

εὐμϊα Ὅς τείετγεα ἴο ἴῃ6 γοιηρ ΠηΔΠ᾿5. ΘΔΓ5---αῦθ ΠΟΐ ΟἾΪΥ 1Π {Πϑιηβαῖν 65 
βιρογῆποιι5---ἴου ΌῪ ψΠᾶΐ ΟἾΠΕΓ ἀνθπιθ οου]α τς λόγοι Ὀς Δα τηίε4 ᾽--- 
Βαϊ αἰθὸ ἃ ὈϊΪοῖ οὔ ψν»ηδί 15 οἴπευνιθα οπα οὗ ΡῬΙαϊο᾽β ἢπβθϑὶ δπα πηοϑί 
αὐτἰϑιῖς δ πη Πτπ4ε5. ΤΠΘΥ ΘΟΙΏΡΕΙ τ15 ἴο ΘΕ ν {Π6 “ραΐαβ οἵ {Π6 Κίῃρ᾿ 5 

ψγ4 11 τί τἢ τπ6 τπδη5 θαῖθ. Ἀρατγί ἤοτη ἡ βίο ἢ5 οὗ ΠΟΥ Πα Αγ βι1ο 

Ρτορτίειν, ἴδ 15 σπου ρἢ το Ροϊπὲ οὐδ {Παᾶΐ [Π6 16 ηΕΠΠοδίΙΟἢ 15 ἴαϊδαε. γὲ 
ἤανθ θείοτε 15 ἃ 51Π}116 οὗ [Π6 508], δῃηα Ἰι5ῖ 45 {Π6 βραίεββ οἵ ἃ οἰτγ 5 

ΔΟΙΌΡΟΙΙ5 ἅτε ἴῃ [π6 ΟἰΓγ, 50 [Π6 βαίββ οὔ 1Π6 5011}}5 ΔΟΥΌΡ Οἱ 5. ἅτ ἴῃ 1η8 

5011. ὙΤΠε [8156 λόγοι, γῆ ἅτ ΤΠ ΠΊ5 Εν 65 ἴῃ Ῥοββθβϑίοῃ οἵ 1Π6 ἐὈγίΓγΕ 85, 

68 [15 ραίθ5 ἀπ Κεερ {π6 Καὺ οἵ {Π6 βιτπδίϊοη [ἢ Π6ῚΓ ον Πδπαβ ; Ὀαΐ 

1 ἀοε65 ποῖ [Ὁ]]ονν {παΐ [6 γοιηρ᾽ ΠΊΔΠ ἸΠΔΥ̓ Ποῖ ἤθδΓ [Π6 ϑοοά τΙηθ55ᾶρα 

νι ἢ Πἰ5 δαῖ5. [{ 15 Ὀδοδιιβα ἴΠ6 νγῖ5α ψογὰ5. ἀγα οί δατηϊιθα ἴο ἴῃ6 

501} 5 εὐἰδαάρὶ (λόγον ἀληθῆ.---οὐ προσδεχόμενος οὐδὲ παριεὶς εἰς τὸ φρού- 

ριον κτλ. 561 Β) [Πδ΄ {ΠΕ6ῚΓ ῬΌΓΡΟΒΕ [Δ1|5. 
Τὸ πὴ ἴΠ656 διριμηθηῖβ ἄρ ΡΕΔΓ ἴο ρΥονβ οΟθο] βῖνεὶν ἰῃαι ΒΑ ΠἀΠν5 

εἰπθηἀδίίοη οτάνεῖὶυ ἀἰβῆριγεβ οπα οἵ {Π6 τηοϑί Πηϊβῃθα δηα πηθ]αἸΟτ5 

Ρᾶβϑαρθβ {παΐ Ρ]αΐο Ἔν ψτοίθ. [{ Δὴγ 511 {πἰηκ αἰἤεγθηιν, Γ ΠΟρΕ 

ἴΠ6ν ΜΠ] δάπηῖε (παΐ [ἰ ἰ5 δὲ Ἰεαϑί ὩΠΗΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ ΔΠΑ ἸΠΏΔΝ156 ἴ0 ἜΧΘΓΟΙ56 ἴῃ 6 

ατὶ οἵ εὐιθηἀδίίοη π}1}} [π6 τεχί μᾶ5 θθξδη ρτονβα ἴο 6 σουτπρί. 

ΔΙ 

ΨΠῚΙ 5624. Φέρε δή, τίς τρόπος τυραννίδος, ὦ φίλε ἑταῖρε, γίγνεται ; 

ὅτι μὲν γὰρ ἐκ δημοκρατίας μεταβάλλει, σχεδὸν δῆλον. Δῆλον. ζΑρ᾽ οὖν 

τρόπον τινὰ τὸν αὐτὸν ἔκ τε ὀλιγαρχίας δημοκρατία γίγνεται καὶ ἐκ δημο- 

κρατίας τυραννίς; ἸΙώς; 

ΤΠ οχρίαπδίίοη ψῃΐοῦ 1 Πᾶνα ρίνεη οὗ [15 Ῥᾶβϑᾶρε 15 ἅτε ἴο 

ΘοΠποίάευ. 90 Ὁ δ5 [πε Ἰαπρίιαρα 15 σοποθγηεξα, ἴδ 15, 1 {π|ηΚ, 1η- 

γῸΪΠογΆ]6 ; θαϊ μα πλιδὲ Ποὺ ταὶ ἄρ᾽ οὖν---τυραννίς οι] ὈῈ ΘαΒΙ6Γ 

ΔῈ ποτε παίπγαὶ 1 [Π6 ΟΥΙρί πα] αιιθϑίίοη ταίεσγαα ἴο [Π6 τρόπος τῆς 
γενέσεως δἃη4 ποΐ ἴο {πε τρόπος τῆς πολιτείας. 

Τονοῖς δπᾷ (αιηρθ6}1 θο] ]ν σοηβίγιθ τίς--- γίγνεται ἃ5 “τίς τρόπος 
ἐστὶ τῆς γενέσεως αὐτοῦ᾽ (517) ; “ΜὙΠαΐ 15 1ῃ6 Ππαΐπτα οἵ 1Π8 ῬΓΟΟΘΒ5 ἴῃ [Π8 

ο8568 οὗἩ {γτᾶπηγ᾽ ὙΤΠΘῪ οἷζα ΠΟ Ρ818}16}5, ἃ πα ἰΐ 15 βΓο]ν ᾿π8 4 Π}]5510}6 
ἴο ἄο νἱοϊεποε ἴο [π6 ἀτεεῖς τη [Π15 νγᾶγ. 

Οἰἤοῖς ἢᾶνα τοϑοσίθα το εππθηάαϊίοη. 14] αὰτ {πη Κ5 οἵ τίνα τρό- 

πον---τυραννὶς γίγνεται ΟΥ̓ (ἢ ΡΑΥάΟΠΔὈ]6 Πεϑιταίο ἢ) τίς τρόπος τυραν- 

νίδος ᾧ, ὦ φίλε ἑταῖρε, γίγνεται; ΟἸΠ6Γ 510 Ε5:10Π5 ΔΘ τίς ἀρχὴ τυραννίδος 

γίγνεται, οΥ γενέσεως ἴοΓ γίγνεται (ΚἸΟΠαγά5). 1 οποθ οοπ]θοϊατβα τίς 

τρόπος τυραννίδος --- -- καὶ τίνα τρόπον :- γίγνεται ἴῃ νον οἵ 5558. [1 

ψῈ δάορί ΔηΥ οἵ {Πε56 τεδαΐηρβ, ὅτι μὲν γάρ οἴο. ΠηΘ8 5. 85 [ὉΓ ἴΠ8 γαρέ 

[Πδΐ τγγᾶηην οοἴηθ5. οτη ἀβιηοογδου, [παῖ 15 ὈΓΕΙΥ οἰθαΥ: 50 ἴῃμδὶ ψνα 

ΠΕΘα ΟΗΪΥ ἀ6βοῦῖθα ἴῃς τρόπος τῆς γενέσεως." 
Τῆ6 βθῆβθ ἰ5 θχ}ϑ!]θπῖ, ας ποπα οὗ ἴΠ6 διηθηαδίίοη5. ΟΔΥΓΙ65. ΘΟ ῃ- 

νἱοίίοη, δῃ ἃ 10 15 αἵ [θαϑὲ ἀου ΕΠ] νυ ΠθίΠογ [η6 ταχὶ ΠΔ5 5 Π γθ α σουΓαρ το. 

Ι ἀρστθα ψίἢ Κτομη (2 Δ (δ. Ρ. 214) ἀπ ῥγονίοιϑβ βαϊτουβ ἴῃ Δα Πουίηρ ἴο 

τῆς τεδάϊηρ οἵ [68 Μ88. 
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ΔΕ 

ΨΙΠΙ δ5θ8ν. Δῆλον, ἔφη, ὅτι, ἐάν τε ἱερὰ χρήματα ἢ ἐν τῇ πόλει, 

ταῦτα ἀναλώσει, ὅποι ποτὲ ἂν ἀεὶ ἐξαρκῇ, « καὶ: τὰ τῶν ἀπολομένων, ἐλάτ- 

τους εἰσφορὰς ἀναγκάζων τὸν δῆμον εἰσφέρειν. : 

ΤΠ τϑδαϊηρ οἵ πε Ὀεϑὶ μ85-ὅποι ποτὲ ἂν ἀεὶ ἐξαρκῇ τὰ τῶν ἀποδο- 

μένων, ἐλάττους κτλ.---ἰα τεϊαἰηθα ὈΥ ϑοΠποίαεγ πα ϑ.4]ΠΡάῦπη. ὙΠῈ 

Οχίοτγα εαϊΐοτβ ρτϊπὶ ἀποδομένων, Ὀαξ ΡῬτοποῦπος ἴξ ὕ͵ΤΌΠΒ. ϑοΠηθΙἤ6Γ 

τεπηατκα “αυϊάηὶ τοὺς ἀποδομένους Ξδοεγάοίε5. εἴ 5ΔΟΓΟΓΙΠῚ ΔΗ ΙΒΕ1{65 

Ἰπι6]Πράπηιθ, 4105 ἵγταηπι5 βᾶοῖα νεηάσθγε βαιησιιθ Ρεοιηΐδπὶ Δα 568 

ἀδίειτα οοραῖ δ᾿ δπά 5:6] θαῦτα ππαδγβίδη 5 [Π6 ραββαρθ ἴῃ τηπο ἢ {ΠῈ 

Β81Ὼ6 ΥΥΑΥ. 
ΤΠ διραπηθηΐβ ἀραϊπϑε [15 νίθν ἤανα ὈΕ θη γγ061}1 Ῥαΐϊ Ὀν Ν εὐτ  Θἤγεη. 

“ ΑΡΡΈΒΟΠΕη ἄανοη 455 65 εἶπε βϑηΖ ὑπῃοιῃίρε ὑπαὶ Ζιαίοηίγεμι 8 

ΑΓ ΠΟ Κεὶς ννᾶτε, γθηη ΓὮΓ ἦδ5 δὴ διῇ γψό]]ρ ΚΙαγα ὑπα δ85- 

τοϊςμεπάδ ἀναλίσκειν τὰ ἱερὰ χρήματα ποοῖ αἴ6 Ατί ἀπ4 δγεῖβε ἄεγ Αὑ5- 

Γγαηρ ἀϊεβει Μδδβγερεὶ δηραραῦθη τυ γᾶ, ῬΘρτε ς 510} 5ΟΠΎΨΟΓ, Ὑ16 

Ἰεπεῖ εάδηκα δ5 ἄθη δ γοτίεῃ Πεγρεϊθῖτει γθγάθῃ 5011" (δαί. δύμα. 

ῬρΡ. 1τοϑ---ττο)ὴ. τὰ τῶν ἀποδομένων οΔῃηοῖ πη η “ἴῃ6 ΡΙΟΟΘΘα5 οἵ 58165᾽ 

ας ΟἿΪΥ “ἴΠε ΡΙΟΡΕΠῪΥ οἵ ἴῃοϑα ΨΠηοῸ 5014, δηὰ 1ἴ 15 ἰἸηδοοιταῖθ. ΟΥ 

οἰταϊηθα το ἄδβουῖθα {π6 ὑγταπὶ 85 5Βρεπαϊηρ [Π6 56 116 5᾽ ὈΥΟΡΕΤΙΥ. 
Τὸ πιδεῖ ἴπε ᾿ἰπρυΐδεῖς αἸΒΊ σα] γ τη 6 ΓΟ] οσιπρ διηθη ἀδίοηβ Πᾶνα 

Ῥδδη Ριοροβεά: (1) τὰ τῶν ἀποδιδομένων οΥ τὰ ἐκ τῶν ἀποδιδομένων 

(ϑιθρμδηιβ): (2) τὸ τῶν ἀποδομένων (Ε] εὐπηΔηπ, Ψ}ἼΟ ΘΟΙΏΡΑΓΕΒ τὸ τῶν 

παιζόντων ἀπ τῆς {κ6) : (3) τὰ τῶν ἀποδεδομένων (ϑ:4]]Ὀάπ1): (4) τὰ 

τῶν πωλουμένων ((Δηηρ 0611). Τῆδ ἤτϑε δῃηα {Π|γὰ ἀγα Ψτοηρ ἴῃ ῬοΪπὶ οὗ 
Ἰαησιαρσε, ἴου ἀποδίδοσθαι 15. ποὶ φεγι411 Ὀὰὶ φεγα167γ6 (566 Θίερῃδημβ- Ηᾶ58 
7265. 5.ν. ὍΤΠε ἀϊδρυίεα τεδάϊηρ ἀπέδοσαν ἴῃ ὙΠΟ. ΝΙ 62. 4 Μ1}} 
ΘΟΔΓΟΟΪΥ ὈῈ Τοοηβιἀοτθα εν άθηοθ). ἩΠηΔΏΠ 5 ΘΟΟΘΉΓΤΙΟ. ΠΟΙ] ΘΟ ΓΕ 
ΒαγαΪγ ποεαᾶϑ τοζαϊαιίοη. πωλουμένων ἄδδεῖνεβ ἴΠ6 ῥγαῖβθ οἵ Ἰηρθηιυ, 
θυϊ τὰ τῶν πωλουμένων οδΔῃποί 50ΓΕἸὉ πηΘδῃ “ἴΠ6 2γοςοθαῖς οἵ νγ»ῆηαΐ 15. 1Π15 
ΕΧροβεα [ου 5416. ἐκ 5 πεεαβα Ῥείογα τών. 

Ἐνεη ἴΓ {Πε56 ϑιιρραϑίίοηβ γΕΓΘ Πρ ΒΕ] Α}Ὺ βουπα, ΠΟ 15. ποῖ, 
1 τὨϊηκ, {πε οα56, Νεγηθητεη᾽5 ἢγοὶ ΟὈ] οί ΙΟη. 511 ΠοΙ45 ροοᾶ. δ ἢν 
5ῃΠου]4 Ῥ]αίο πανγα ἰτου]εα ἴο δχρί δίῃ 50 51Π1|0|86 ἃ Ῥίόοβϑβϑ 85 ἱερὰ 
χρήματα ἀναλῶσαι 

ΤῊε Κιπα οἵ 5οϊαίίοη ψῃΐϊοῦ 1 Πᾶνα δάορίεα νγὰβ ἢγϑί βιρρεϑίθα Ὀγ 
Ψψεγηθῆγεη. ΠῦΡΠοΥ (ϑομποιάοσ Κ 012. Ῥ. 70) Δϑϑεγίβ Παΐ [ῃ8 Δ Ἤὀνεὺ 
1ῃε ὃ οἵ ἀποδομένων ἴῃ Α 15 Ὀγ {π6 ἤτοι ῃαη. ΡΟββίθ]ν; θαΐ 1 1Π]ηΚ τὐ 
ἀουθια!. ἀπολομένων 15 Πον Εν ΘΓ τοαα ὈΥ ΕἼΟΥ. 17 δ5 ψῈ}}] δ ὈΥ Φ. 
ΠΕ σοτγβοῖίοη ἴῃ Α 5 σαυία!η]ν οἱ, απα οὐρηςϊ ἴο οαΥτν γεῖβϊ ; Ὀαΐ ἴῃ 
ΔῺΥ οα56 {πε ἰπίγπϑῖο πηθτὶϊς οἵ ἀπολομένων 15. νΕΙῪ ρΙραί. τε ἰπ ἐάν τε 
ἱερὰ χρήματα 5ιιρρεδίθ [ἢ δοῦὴβ οἵπευ Κη οἵ χρήματα Ὑ}}}} ΓΕΒ μΕν Ὀ6 
βρεοϊῆβά, απὰ ἰζ ννου]Ἱα Ὀς βίγαηρο 1 Ρ]αἴο μὰ Ἱρῃογεα 50 ΟὈν]οι5 ἃ ΘοΌτοα 
οἵ τϑνεπιβ ἃ5 ἴ[ἢ6 ροοάβ οἵ [6 ρῥτοβου ρα (Ν᾽ εγμηθἤγθη 1.6. Ρ. 109), ἴῃ 
νίαν ἘϑΡρθο αν οἵ 567 Β, Ὁ, ἃ5 γγ6Ὲ}} ἂ5 ἴῃ6 ἢβίουυ οἵ ὑγγαηηγ ἴῃ βΘΠΘΓΑὶ 



41τὃ ΦΡΡΕΝΡΜΘΕΘ. 0. ΒΘΟΘ ΚΟ 

Δα ΠΟ γβἰ15᾽ ΕΥΤΔΠΠΥ͂ ἴπ ΡΤ α]Ατ (566 ποῖ6). ὙΠΘ ομδηρα ἔτουη ΔΛ ἴὸ 

Δ ἰ5 ΘΑ57 ἴῃ Ὁποῖα] μΜ55. Αἤἴευ ἀπολομένων νγὰ8. ΟΟΙΓΙρΡΙΘα ἴο ἀποδο- 

μένων, ἴξ νγ5 ΠαῖαΓΑΙ το ΟἸηΪ: καί, ἀπ πιαῖε τὰ τῶν ἀποδομένων (ρΓΟΡΔΌΪΥ 

τηϊ βίας ἴῸΓ Ῥδϑβϑῖνε) δι ]θοῖ ἴο ἐξαρκῇ. Νοιπίηρ, ποτέ οἵ [15 ψου]ὰ 

θῖνα Ἔνεῃ ἃ 56 ΠΊὈ]α πος οἵ τπηθδηΐηρ ἴο [Π6 Ῥαβδᾶβε. ΤΠ εαϊίοτ οἵ φ, 

ὙΠῸ τνᾶ5 οογίϑί ΠΥ 8ῃ ἰπ:6]Πρθηΐ, 1 ἴοο ἴδο!]θ, ετη θη δῖοσ, δα ἀεα καί 

Ρείοτθ ὅποι. 1 ἔουπιθ νυ δοςερίβα ἢΪ5. νίαν : Νετηθἤτγεη δα 5 τε [ΕΣ 

τά: δαΐῖ Βαϊ(οι5 ἱπβουίίοη οἵ καί θεΐοσα τά 15 ποῖ τόσα ἀππου], ἀπά 

ἸπιΓπϑίοα νυ, 1 {πτηκ, Ὀαιίοσ. 
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Θ. 

Ι. Αὐτὸς δὴ λοιπός, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὁ τυραννικὸς ἀνὴρ σκέψασθαι, 
-“ ὕ “ ,7ὔ , ΄ ΄ 

πῶς τε μεθίσταται ἐκ δημοκρατικοῦ γενόμενός τε ποῖός τίς ἐστιν 
᾿ ΄, , Ἂν τι 7 

καὶ τίνα τρόπον ζῇ, ἄθλιον ἢ μακάριον. 

ἔφη. 
εὐ. ὦ ΝΥ ᾽ ἴω . »“ ὃ - 

τε καὶ ὅσαι εἰσίν, οὔ μοι δοκοῦμεν ἱκανῶς διῃρῆσθαι. 

Οἶσθ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὃ ποθῶ ἔτι; 

Ν Ν Λουπὸς γὰρ οὖν ἔτι οὗτος, 
Ν “ ᾿ ᾿- ΦΈΣΙ Τὸ τῶν ἐπιθυμιῶν, οἷαί 

7, Ἀ 

τούτου δὴ 
Ε “- Ψ 2 ΄, Μ ς ΄ ᾿ “- Ε - 

ἐνδεῶς ἔχοντος, ! ἀσαφεστέρα ἔσται ἡ ζήτησις οὗ ζητοῦμεν. Οὐκοῦν, 
“ 5» “ 

ἢ δ᾽ ὅς, ἔτ᾽ ἐν καλῷ; 

βούλομαι ἰδεῖν. ἔστιν δὲ τόδε. 

,ὔ Ν μ᾿ ἈΝ ’ ἃ 2 , “-“ ΠΠάνυ μὲν οὖν" καὶ σκόπει γε ὃ ἐν αὐταῖς 
“-“ ᾿ ᾽ὔ “-“ Ἀ 

τῶν μὴ ἀναγκαίων ἡδονῶν τε καὶ 
“ κι Ὁ Χ ἐπιθυμιῶν δοκοῦσί τινές μοι εἶναι παράνομοι, αἱ κινδυνεύουσι μὲν 

2 ΄ , , Ν [ ῇ - , Ν “ 

ἐγγίγνεσθαι παντί, κολαζόμεναι δὲ ὑπό τε τῶν νόμων καὶ τῶν 

7. ἔτ᾽ (νεῖ ἔτι) ἐν καλῷ ΚΞ φ: ἔτ᾽ (νε!] ἔτι) ἐγκαλῶ ΑΠ. 

571 Α- 572 Β 714γ6 γεηηιαῖγις {ἦε 
ἐνγαγιγήεαί ριαγ. βεζοῦγε ὀερίγγε7εο 10 
εἰοδεγῖὲ ἀϊς ογίρίγι απαὶ ελαγαείε7, τὸ 7γ1457 
εοηεῤίρίθ 0147 αγιαϊγεῖς οΥ αεεῖγε. Αρηογ15᾽ 
ἐλε τεγιη16ε6554..).} αἰδδῖγές, {λεγε 15» α “ρέεία 
εἰαδς τυλῆελ τὸ καἰ ἰατυΐεδς ογ᾽ τεγιγεαίπγαί. 
7ὲ τς ἐλέδο τυλίελ αγὲ αϑέ ἰο ὧδ αγοτεδεαὶ 171 
σἰσοῤ, αὐἴεγ οὐδγ- Ἴγιαἰτε ρ 716 1)1 δα 1710 ΟΥ̓ 
αἰγίγιίισ. “μέ τυλεῖε τῦὸ γείϊγε ἔο γαςί 
τυῇίλ 7)εεῖγ6 για “1 γι656), 1721 αὐεγαϑῖες, αγιαὶ 
ἐλὲ γαΐϊογια φἰρηγιθγεΐ τυ ἐληέγε 5 ἠη γε] 
2αν, οτεγ αγεαγις αγ7ὲ 1γιγοεε)εί, αγ1α] γεολ 
ἧς γευεαϊεαὶ ἔο τὲς 171 υἱδίογις οΥ 1λ4 γιῖρλέ, 

571. Δ 5. οὐ-- διῃρῆσθαι. ΤῊε ρΡ5γ- 
ἌσΒοϊορίοαὶ [ουπάαίϊοπ οἵ ΤΎΥΑΠΗΥ, ἃ5 νν6}} 
85 οἵ ΟἸ]᾽ράγοηυ πὰ Τεποούδονυν, ἰ5 Π6- 
5; Ὀὰϊ [ἢεγ6 αὔθ ἴῆγεε. ναχϊθίϊθ5 οἵ 
Τρ εβῖγθ, δηα ἴἰ 15 [πΠ6 Ἰοννεβί οἵ {Πεϑβ6, νὶζΖ. 
1η6 Οὐπηθοθϑϑασν ἂἀπα παράνομοι, νγῃΪΟἢ 
ὙΤΥΓΆΠΩΥ γΘρΥθβθηΐῖθ, 866 Ψ1Π 558 Ὁ 72., 
Δῃά οἵ, ΝρΙΠοϑηρΡ Ζεώ. απ δῦ. 11 
ΡΡ. 310-314. 
5718 ἔτ᾽ ἐν καλῷ. 866 ε7. 5. 

ἐν καλῷ πιῖρῃϊ νν6Ὲ}}] θῈ ψυιτεη ἐγκαλῶ ἴῃ 
εαυ]γ Οτεεκ βοτὶρί : 566 Μείβίεγῃδηβ ΟἽ. 

α. Αἱ. Ζιδελγ.3 ΡΡ. τού---τοϑ. Τε 15 
βίγαησε {παὶ Αρεὶς (8 εγ.. δλτιοί. Τοελ. 
Ιου 1805 Ρ. 965) 5Που]4 ἀείεπα ἔτ᾽ ἐγ- 
καλῶ: “5011 ἰἴοῇ (ἀας ΕἙΠ]6Π46) ποοὴ 
Εἰ ΚΙασθη "ἢ σίνεβ ἃ ῬΟΟΥ͂ 56η586. ΕῸΓ ἐν 
καλῷ 566 600 οἡ ὅορῇ. 21 384 νῦν γὰρ 
ἐν καλῷ (1.4. εὔκαιρον) φρον εἴν. 

9 παράνομοι 15 τῆηογα {{κ6 οὔὐγ “ὑἢ- 
αΐαγαὶ ᾿ τΠδη “Ἰανν] 655) : οἵ. λαεαι. 1138, 
Ῥλαεώγ. 2544, Επτ. “Ἴεά. τι21 ὦ δεινὸν 
ἔργον παράνομόν τ᾽ εἰργασμένη (αὐ γοκδεα 
ἴο Μεάξα αἴζευ 5η6 ἢδ5 5141 Ποὺ σΒ]]γθη), 
δΔηα (Π6 διῖποῦ οὗ {Π6 Διαλέξεις ἠθικαί ἴῃ 
Μυ]]δοη ζγαρ. Δλ1). Ογ. τ Ῥ. 546 τοὶ δὲ 
Πέρσαι---καλὸν νομίζοντι καὶ τᾷ θυγατρὶ 
καὶ τᾷ ματρὶ καὶ τᾷ ἀδελφᾷ συνίμεν" τοὶ δὲ 
Ἕλλανες καὶ αἰσχρὰ καὶ παράνομα. Τῆε 
Ρἤταβα οὐ κατὰ νόμον ἴῃ Ἡϊ. 1 61 Πα5 (ῃς 
βᾶτη6 σοπποίαίϊοη. ΟΟιηραγα ἴῃ “θεβίίαὶ᾿ 
βίαιε5--- θηριώδεις κ6 θηριῶδες ὈδΙονν ἴῃ 
571 σ--ἀδβου θεά ἴῃ Ατὶϑί, ἄζά. Μέσ, Ντὶ 
6. ττ48Ὁ τό ἢ. 

ιο ἐγγίγνεσθαι παντί: “τε Ὀοτῃ ἴπη,᾽ 
“[ουτὴ δῃ οτἱρῖπαὶ ρατὶ οἵ Ἔνεῖν οπθ᾽ (Ὁ. 
πὰ Ν.), ποῖ βἰ πρὶν "αγῖβα ἱπ᾿ (45 Βοβδη- 
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΄ ἈΝ Ξ 

βελτιόνων ἐπιθυμιῶν μετὰ λόγου ἐνίων μὲν ἀνθρώπων ἢ παντά- 
᾿} Ὁ “ 

πασιν ἀπαλλάττεσθαι ἢ ὀλίγαι λείπεσθαι καὶ ἀσθενεῖς, τῶν δὲ 

! Λέγεις δὲ καὶ τίνας, ἔφη, ταύτας; 
Ν Ν ἊΝ 

- 

Τὰς περὶ τὸν ὕπνον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐγειρομένας, ὅταν τὸ μὲν ἄλλο τῆς 

5 , Ἂν ,": 

ἰσχυρότεραι καὶ πλείους. 

΄-“"3μ ὕὃ Ὡ Ν Ν “ Ν ΕΒ 5 ,ὔ Ν Ἂς 

ψυχῆς εὕδῃ, ὅσον λογιστικὸν καὶ ἥμερον καὶ ἄρχον ἐκείνου, τὸ δὲ 
κὺ 7] Ὁ. Ἂν Ἃ “ Ἃ , [οὶ 

θηριῶδές τε καὶ ἄγριον ἢ σίτων ἢ μέθης πλησθέν, σκιρτᾷ τε καὶ 
5" ,», Ἂν, ΐ -“ 

ἀπωσάμενον τὸν ὕπνον ζητῇ ἰέναι καὶ ἀποπιμπλάναι τὰ αὑτοῦ 
7 .- "ἂν , - “-“ “ 

ἤθη. οἶσθ᾽ ὅτι πάντα ἐν τῷ τοιούτῳ τολμᾷ ποιεῖν, ὡς ἀπὸ πάσης 
,ὕ Ν ΡῚ ͵ 

λελυμένον τε καὶ ἀπηλλαγμένον αἰσχύνης καὶ φρονήσεως. μητρί 
Ν Ψ Ὁ ,ὔ “ “-“ 

τε γὰρ ἐπιχειρεῖν ' μίγνυσθαι, ὡς οἴεται, οὐδὲν ὀκνεῖ ἄλλῳ τε ὁτῳοῦν 
ΕῚ Ἄ Ν Ὰ Ν ’ ω - 

ἀνθρώπων καὶ θεῶν καὶ θηρίων, μιαιφονεῖν τε ὁτιοῦν, βρώματός τε 
3. , Ν᾿ δ 

ἀπέχεσθαι μηδενός" καὶ ἑνὶ χλόγῳ οὔτε ἀνοίας οὐδὲν ἐλλείπει οὔτ᾽ 
ΡῚ Ε] , 

ἀναισχυντίας. Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις. Ὅταν δέ γε, οἶμαι, 

ὑγιεινῶς τις ἔχῃ αὐτὸς αὑτοῦ καὶ σωφρόνως καὶ εἰς τὸν ὕπνον 
ΕΥ Ν Ν Ν τ Λ «ε “Ὁ Ν 8 ͵] ,ὔ “ 

ἴῃ τὸ λογιστικὸν μὲν ἐγείρας εαυτοῦυ καὶ ἐστιᾶάσας λόγων καλῶν 

22. ἑνὶ λόγῳ Α'Π 

πε βυρσεβίβ, ᾿ἰθηΟΥηΡ ΟΥ̓ Γογρϑίτησ 

ἀπαλλάττεσθαι απὰ λείπεσθαι). (ΟἿ. ἐγ- 

γίγνεται ἴῃ 572 Α ἃπᾶά ἑκάστῳ ἔνεστι 

572 Β. ὙΠΕεΙδ 15 βοιηθίῃϊηρ οἵ “ἴπ6 ἂρῈ 

ἈΠ ἰἰσεῦ᾽ ἴῃ ἜνΕΙΥ παππᾶ Ὀεΐηρ: 566 

Ἰπῆτα 588 ὁ ἢ. ΤΉδβα παράνομοι ἐπιθυμίαι 

ἀουθδί]εβ5 τοργεβαηὶ “ἀθὺ νευ γε ἢ ετίβοῃς 

Ηδηρ εν τηθηβομ]Π!οποη Ναίατ᾽᾽ (Κτόμη 

}ῖ. “δ,. Ρ. 216), θὰ να οὐυρῃϊ ποῖ ἴο 

φοιηρατε Ρ]αίο᾽β οοποερίΐοη νν ἢ {πε ἀοο- 

ἐπῖπε οἵ “οὔρίηαὶ βἰη," 85 ΘΒ] θ᾽ θυτηδο Ποῦ 

(Διαίονις ϑίααέ Ὁ. ὅοτ) πὰ ϑαβεμῃ] 

(σε. Ἐπέτο. 11 Ῥ. 238) ἄρΡρβᾶγ ἴο (ο. 

Αρσοοτάϊηρ ἰο Ρ]αἴο, Μϑδη 15 8ὴ οὐράνιον 

φυτόν, οὐκ ἔγγειον. 
571 σα 13 λέγεις δὲ καὶ κτλ. “Απάὰ 

ῬΙΑΥ τ μαΐ α76 {Πε568 ἀεϑίῖγεϑ ν᾽ 11. “ἀπά γοὰ 
ταεᾶπ ΌΥ μεθα ἀεβῖσεβ, ργαγ, ΨΒΊΟῊ ῥ᾽ 
καί ““βἰρῃϊποαΐ δοσαββιοπθ 8] 4 π18πὶ ῬΓῸ 
ἱπίευτοσαπῖθ νοϊαπίαϊα ΠΘΟθϑβαυῖατῃ ναὶ 
τααδΐοσθμι πο απ εχ ρθε πηι (ϑομπείάεσ, 
ὙΠῸ σοτηραγεβ 2 οί. 291 Α τίνας αὐτοὺς 

καὶ λέγεις; Επμίλγά. 21τ  ἀμὰ Ηεϊπάοτῇ 

δα 1οο.). 
14 τὰς περὶ τὸν ὕπνον κτὰ. “ὍΠε 

ουτδεα 1πουρηῖ5 {παὶ Ναίατε Ονεβ γᾺΥῪ 

το ἴῃ τεροϑε᾽ (2 7αεῤοίλ τι τ. 8). Νε τηυβί 

Ππονγθνοὺ θαναγε οἵ βαρροβίηρ {παι Ρ]αίο 

τοραγάϑ 5166 0 85 {πε {{π|ὸ Ώ θη {Π6 Ἰοννεβὲ 

Ρατὶ οἵ 5011] ΠΟΥΠΊΔΠ]Υ͂ ΔΠα παΐαγα! νυ ἀϑβοσίβ 

15 σγγ. [{ 15. ΟΠΪΥ ἴπ (Π6 νἱοίοιι5, ἀηὰ 

αἴτει δοῖβ οἵ βε! εἰπάπ]σεηςα, {Παἰ {ΠΕ Ὀεαϑί 

νἰτ πη τ5. ΡΟ] 65. οὐσ 5Ι απ Υ : οἵ. (Ἱςο. 

: Τογίαββε ἐν ὀλίγῳ ΑἸ. 

δ αἶψ. 1 1185 ΔΠα ΤΙ 119. Τὸ ἰτδηβὶαΐθ 
ὅταν ὈΥ “ψπεη᾽ (Ό. ἀπ ΜΝ.) 15 {πεγείουβ 
μἰβεδάϊηρ : ἴἴ ΤηΘ8 5 “85 οἰΐβη 85. 566 
571 Ὁ 2. 

17 ἰέναν ““νἱχ 5ᾶπιιπὶ ν]ἀδίυτ,᾽᾿ 58Υ5 
Ἡδγνεσάθςη. Τα ἰοχί 15 Ρευ [ἘΠ] βουηά. 
ΑἸΕΒΟΙΡῊ [Π6 τηδῃ 15, ἃ5 γ7ὰ βᾶγ, 5] βερίηρ, 
μῖ5. θηριῶδες “Πᾶ5 5Π6θὴ οἱ 5]εβερ᾽ διὰ 
ἐρθ6 5 ἴο ρῸ ἀπα Ρυδ  Υ ἰ(5. ᾿πϑιϊποῖϑβ.᾽ 
ΤΠδ (ΠΘΟΙΥ ἰ5 {πὶ ἴῃ ἀγεατὴβ {Π6 ρατί οἵ 
1ῃ6 50] οοποεύπθα ἰ56 ποῖ ἃβῖθβερ, θεὲ 
ἄνγαῖκο, ἀπ σοαβ οἷ ἴο 5εεὶς {πε οδ]εοῖ οἵ 
115 ἀδθϑῖσε. ΟἿ. 572 Α 72: 

19 μητρί τε κτὰ. (Οἱ. ὅορῃ. Ο. 7. 
98ι1 ἴ. πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀν ὀν ἰρασιν βροτῶν Ι 
μητρὶ ξυνηυνάσθησαν, Μ]1ῃ [6 ὈΡ 84 Ιοο. 

571 ἢ 20 ὡς οἴεται σοε5 ΟἸΟ5ΕῚΥ ΜΠ 
μίγνυσθαι (“ ἱπίετοουγδα, 85. ἴξ ΒΌΡΡΟΒβϑδ, 
ὙΠ εἰς.). ὡς Οἰδίπους (Ξυρρεκίεα ὈΥῪ 
Ἐδιϑίον Μ δέ. 27ιέ5. ἴου τ885 Ρ. 631) 15 
ἃ ἰαβίεϊεβς σοπ)εοίασα, ὑμῖο οΟΠἤ565 
τε! ν ἀπὰ ἀγεδτη]απά. 

21 μιαιφονεῖν τε ὁτιοῦν : 510} 45 Ρατ- 
τίοἰάς δπα οἵμεὺ πππαίΐαγαὶ πχυτάεγϑ (φόνοι 
παράνομοι ἐλαφά. ττ3 Ἐ)- 

βρώματός τε κτὰ. (ὐΔΠηΠ]Ρ 4] 15π, εἴς. : 
οὗ. Ατῖδι. 2,2... Μῆε. ντὶ 6. 1148 20--25. 

24. αὐτὸς αὑτοῦ. ὙΠ6 ρσεπίτῖνε ἀ6- 
Ῥεμάβ οἡ ὑγιεινῶς ἔχῃ 85 ἴῃ ἡδέως ἔχων 
ἐμαυτοῦ ΑἸοχὶ5 ἀρ. Αἴπεη. Χ 419 6 8πᾶ 
ΟἴΠΥ Ἔχαπιρ]ε5 αυοίεα ὈΥ ΒΙαγάεβ οη Ατυ. 
1,γ5. ττ25 απ "αεῤ- 357: 

25. ἑστιάσας κτὰ. ΒῸΓ Πα πιεῖαρ Ποῦ 

[5718 

σ 

") 
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ἈΝ ΄ 3 " 3 Ἁ ς “Ὁ 3 ’ ἍΝ 5 Ν καὶ σκέψεων, εἰς σύννοιαν αὐτὸς αὑτῷ ἀφικόμενος, τὸ ἐπιθυμητικὸν 
- ͵ “ Ἅ, Ὰ 

Ἑ δὲ 1 μήτε ἐνδείᾳ δοὺς μήτε πλησμονῇ, ὅπως ἂν κοιμηθῇ καὶ μὴ 
572 παρέχῃ θόρυβον τῷ | βελτίστῳ χαῖρον ἢ λυπούμενον, ἀλλ᾽ ἐᾷ 

Ψ' Ν Ὁ] τ Ἂν “΄ ΝΥ ἴω. Ν 5 Ἃ ὕ ἈΝ 

αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ μόνον καθαρὸν σκοπεῖν καὶ ὀρέγεσθαί του καὶ 

2. τοὺ καὶ ΑΞ: τοῦ Πῳ : οτι. ΑἸ. 

ἴῃ ἑστιάσας 566 1 354 ΧΑ 2. ὉΠ σϑηθγαὶ 
τηδαπίηρ᾽ οἵ [Π15 ραββασα 15 θεβί 1]υβίγαϊθα 
ἤτοτη 7171. 45 Ἐπ--46 ἃ γενομένης δὲ πολ- 
λῆς μὲν ἡσυχίας βραχυόνειρος ὕπνος ἐμ- 
πίπτει, καταλειφθεισῶν δέ τινων κινήσεων 
μειζόνων, οἷαι καὶ ἐν οἵοις ἂν τόποις 
λείπωνται, τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα παρέσχοντο 
ἀφομοιωθέντα ἐντὸς--φαντάσματα, ΜΠ 
ψΠΙΟἢ Αὐἱβίοι θ᾽θ ἐμθοῦν ΟἸΟΒΕΪῪ ἈΡΥΘΕΒ5: 
566 ΖΖᾷ. Δζξυυ 13. 1102 7 [᾿Ξ ἀπα ϑίενγαυι 5 
ποΐθ. [ἢ {18 τηδπποῦ Ζεηο τεοοτητηθηεα 
Ἠϊβ [Ὁ] οννεῖβ ἰο σᾶῦσα {ΠῸ611 τῆοτα] “Ρρτο- 
στεββ᾽ (προκοπή) ὈΥ {πΠ6 παίυτε οἵ {πεῖν 
ἀτεαπιβ (2 7γαρ. τόο εα. Ῥεαβοῃ). 866 
4|5οὸ οὔ 572 Α.: 

“6 τὸ ἐπιθυμητικὸν κτλ. Τη (ος. α 
αἴἦφ. τὰ ττο {πῈ Ῥγιπαρογθαη γεΐο οἢ Ῥεδ}5 
15 δι(γἱθαϊεα ἴο [Π15 τηοῖῖνα. Ρ]αΐο᾽β ῥϑυ- 
ὉΠΟΪΟΡΥ ἴῃ [Π5 ραββᾶσα σὑθο8}15 {Π6 λυ ἢ 
οὗ [6 “λαεαγηδ: οἵ, Θ5Ρβο ΠΥ 253 Ο-- 
256 Ε οὗ ἰμαΐ ἀϊαϊοριιθ, 
572Α 1 ἀλλ᾽ ἐᾷ κτλ. Τῇ Ῥεατίησ 

οὗἉ [Π15 τϑιιδυῖκα Ὁ]6. σΠαρίευ οἡ {Π6 [ΠΘΟΥΥ͂ 
οὗ αἀἰνϊπαίίοη 4ϊ4 ποῖ ἐβοᾶρε Οίσετο, ΨΠῸ 
8α5 ἰγαηϑαἰθα, οὐ σδίῃευ ραυαρῃτγαβαά, 
ἴτοιη ὅταν 571 Ο ἴο ἅπτεται 572 Α: 566 
15 42 αὖν. 1 όο, ὅϊ. 1ῃ 777. 1 Ὁ-- 
72 Β 1 15 ποῖ, 85 πεῖβ, {πε Ῥεβέ ρατί οἵ 

8011] ψ ΠΟΙ 15 5] ἴο ρεζοεῖνβ “ραβί, 
ΡΓεβθηΐ, οὐ ἔαΐαγε᾽ ἴῃ ἀγθαιηβ, Ραΐ ἡ περὶ 
τὸ ἧπαρ ψυχῆς μοῖρα κατῳκισμένη, 1Π6 
Γαποίΐοπ οὗ λογισμός Ὀεὶπρ ἴο ᾿ἱπίεγρσοί 
1πε6 νἱϑίοπβ βεθη ΡΥ ἰῃε ἐπιθυμητικόν ἴῃ 
αϊν᾽ παίίοη (νν με Πευ ὄναρ οΥ ὕπαρ), ὅπῃ τι 
σημαίνει καὶ ὅτῳ μέλλοντος ἢ παρελθόντος 
ἢ παρόντος κακοῦ ἢ ἀγαθοῦ (ὁ. 72 Α). [ῃ 
[6 ργθβθηΐ ραββασα Ρ]αΐο ἀρρβδὶβ ἴο {Π6 
ννἱἀδθριθα Ῥοραϊαῦ νον {μπαΐ {Π6 501] 
ἀυτίηρ 5]6δαρ 15 ἔγεεα ἔγοπι {Π6 ἰγαπηπΊ6]5 
οἵ ἴῃς Ῥοάγν, ἔογεββεβ ἴπ6 {πέιγθ, δηα ἢὰ5 
δοοθβ5 ἴο ἃ τερίοη οὗ {γα ἀεπῖθά, ἢ 
ἔενν δχοθρίϊοῃβ, ἴο (ῃ6 νναϊκίηρ τηϊηα: 
ἐέψ]ραῖ δηΪπῚ ΔηΪΠη.15 ἴῃ ΒΟ Πἶ5, ΠΡ Υα 8 
εϑί 5θῃβῖ 5 εἴ ΟΠ] πη ρα] ΟΠ 6 ΟἸΤΆΤΙΙ ΠῚ, 
ἰδσεδηΐα εἴ τηουίπιο ρᾷθηα οούροτα᾽ ((Ἰο. 
Ὧε αν. 1115}: 5686 Ριμά. δγαρ. 131 3-Ὁ5 
Βειρὶς τὸ γὰρ ἐστὶ μόνον | ἐκ θεῶν" εὕδει 
δὲ πρασσόντων μελέων, ἀτὰρ εὑδόντεσσιν ἐν 
πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρ- 
ποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν, ΑΘ50ἢ. 45. 

Αν Ῥ, 11. 

10 {{. (στάζει δ᾽ ἔν θ᾽ ὕπνῳ κτλ.), Ζ τ». 
104 εὕδουσα γὰρ φρὴν ὄμμασιν λαμπρύνεται 
αδηα Χεη. (7. ΤΠ 7. 21, 8Π4 οἵ. σΈΠΕΥΙΔΙΠΥ͂ 
Κομάθ Ζεγελε τ ΡΡ. 6 ἢ΄., 11 ΡΡ. 309 72. 2 
Πα 414- Οπ [Π15 νίαν {π6 ϑιοϊς [ΠΘΟΥΥ 
οἵ αἰϊνίπαίίοπ ὈΥ ἀγθαῖηβ να Ὀαβεά (568 
Οἰς. 1.6.1 ττὸ .), ἀπά {ΠῈ βατηβ 146α δρ- 
ῬεξαΥβ αἶξο ἴῃ Αὐϊβίοι!ς ἤγαρ. 12 ὅταν---ἐν 
τῷ ὑπνοῦν καθ᾽ ἑαυτὴν γένηται ἡ ψυχή, τότε 
τὴν ἴδιαν ἀπολαβοῦσα φύσιν προμαντεύεταί 
τε καὶ προαγορεύει τὰ μέλλοντα. ΝΥ εα Ἰη8ΎΥ͂ 
σοΙΏρατα {Π6 11η65 οὗ ΝΥ ογάβνουίῃ : 

“ἐπα βεσξῆς δηά Ὀ]εββεα πιοοά 
Τῃ ψΠΙΟΝ πε δἤεοιίοπϑ σαπῖν ἰεδα τι5 οα 
{0π|1|, τῆς Ὀγεαῖῃ οὗ {Πϊ5. σογρογεαὶ ἔγαπηα 
Απά δνεπ {με πποϊΐϊοπ οὗ οὐσγ Βυππαη Ὀϊοοά 
ΑΙπιοβὲ βιιβρεηάθά, ᾿νε ἀύὲ ἰαϊαά δϑ]εὲρ 
1η Ῥοάν, απὰ Ῥεοοπιε ἃ ᾿ἱνὶπρ 5ουὶ: 
ὙΜΉΠΕ ψΠΠ δὴ εγε πιδάς αὐϊεΐ ὈΚ {ΠῸ6 ῬΟΥΟΥ 
ΟΥ̓ Βαγπίοην, απὰ {πε ἄξερ ροννεῖῦ οὗ ἴον, 
Ὗνγε 5εε8 ἱπίο {πε [ἰε οἵ τῃϊηρϑ." 

2 ὀρέγεσθαί του. ΘΟΠΠοΙεΥ δηά 
Θ.ΔΠΡαα ΠῚ τεδα ὀρέγεσθαι τοῦ αἰσθάνεσθαι 
ὙνΊ ἢ ΠῚ (566 ε7. 22.) ἀῃηα ἃ τηδ]ουϊν οἵ Μ585; 
Ῥαΐ βιοἢ 8ῃ Ἐχργαββίοη ὑψοῦ] θ6 Πᾶν 
Δα πρ]βαβϑίησ. Τονγεῖς δπα ΟδρθὈΕε}} 
{Ὠ1ηἰς “καὶ αἰσθάνεσθαι 5 ου]α ΡΕΥΠαΡ5 θὲ 
δίσγαοϊς ουἱ ἀπά {πε δοςεπΐ γεβίοσεα ἴο του,᾽ 
γνῃ116 Βαγπεῖ οτηῖῖβ καί, τεδάίηρσ ὀρέγεσθαί 
του αἰσθάνεσθαι. ΠΕ ἰεχί, 1 ὈΕΙΪΘνα, 15 
βοιης, θα σαπποΐ τηθαῃ “ἴο ἀ5ΡΙΓ6 ἐαγΈ ΠΟΥ 
(καὶ) ἴο Ῥεγοεῖνα βοτηδίῃῖησ νν ΒΙΟἢ 11 Ικηονν5 
ποῖ’ (]- δά (.). Νὲ πιᾶν ἰγαηβίαίε "ἴο 
Ὑ ΕΑΓ δἰζευ 1 σπου 5 ποῖ νν Παΐ πα ρεγοεῖνα 
ν μας 1 Κηονγείῃ ποῖ. Τ[058ὲ 5 ἴπ 6εν]] 
ἀτδαῖὴβ {Π68 Ῥαβοὺ ραγί οὗ 501] γβεαοπαβ οἷ 
αἰζοσ (ῃς οδ]εοὶ οἵ 115 ἀδϑίγεβ (571 6), 50 
4150 {πε βέλτιστον, ἴῃ {Π6 56 ΠαΡΡΙΘῚ ν] 5] ἢ 5 
οὗ τπ6 πὶρσῃξ, μα5 ΙἸοῃρίηρσϑ ν᾽ ΒΟ ἢ ἃγὲ 81] 115 
οὐῃ. ὀρέγεσθαι ΕΧΡΓΘ5565 {Π6 ᾿ἰηδιϊποίνα 
δηα πποοηβοΐοιιβ πγηΐησ οὗ [Π6 501] ἴο- 
νγαγάβ {Π6 ἐοπηΐαϊη οἵ Ποὺ Ρεΐησ, ἀπά {πὸ 
νναἰκίηρ σοπηϊογρατζί οὗ {Π658 ν᾽ βίοηβ οἵ (Π 8 
πίρῇηΐξ ἀγα }ι5ῖ 

“ἼΠοβα σῃαάοννυ σεοο!]!]εσιϊοη5, 
Μη οἢ, θὲ πεν νας {πᾶν πιᾶν, 
Ατὰ γεῖ τῆς ἐοιιπζαϊη ᾿ἰρῃς οὗ 41} οὐγ ἄδγ, 
Ατα γεῖ ἃ τπαϑβῖου ᾿ἰρδϊ οὗ 41} οἱγσ βεεῖῃρ." 

Ὑ 1 τῃς δε οἵ ὀρέγεσθαι οἴ, ἐῥαεαά. 65 α 
ὀρέγηται τοῦ ὄντος κτλ., ἃ Ραβδαρα ΨνΒΙΟ 
τγονν5 ΠΡ οἡ Ρ]αΐο᾽ 5 τηβδδαηϊηρ Παῖδ ἴῃ 
ΤΟΤΕ πγᾶγ5 [Πὰῃ ΟΠ6. 
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νυ » ΩΥ ᾿Ὶ ἣ - αἰσθάνεσθαι ὃ μὴ οἶδεν, ἤ τι τῶν γεγονότων ἢ ὄντων ἢ καὶ μελλόν- 
ς Υ, »: ." των, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ θυμοειδὲς πραὔνας καὶ μή τισιν εἰς ὀργὰς 

Ἂν 7 -“ - ς ἐλθὼν κεκινημένῳ τῷ θυμῷ καθεύδῃ, ἀλλ᾽ ἡσυχάσας μὲν τὼ δύο 
" ἊΝ Ψ, Νὴ ΄ -“ εἴδη, τὸ τρίτον δὲ κινήσας, ἐν ᾧ τὸ φρονεῖν ἐγγίγνεται, οὕτω 
3 ΄΄ 5 θ᾽ “ - 3 ᾿ ΄ὔ Ἐν .5᾽ ο ΄ Ω 

ἀναπαύηται, οἶσθ᾽ ὅτι τῆς τ᾽ ἀληθείας ἐν τῷ τοιούτῳ μάλιστα 
“ ΝΣ» ΄ Ι 7 διότ! 7 “-“ 
ἅπτεται καὶ ἥκιστα παράνομοι ἱ τότε αἱ ὄψεις φαντάζονται τῶν Β 
5 » ᾿ Ν - ἐνυπνίων. Παντελῶς μὲν οὖν, ἔφη, οἶμαι οὕτω. Ταῦτα μὲν τοίνυν 
᾿] Ν ὔ 2 ἣν 3, “-“ ἃ ͵ -» το ἐπὶ πλέον ἐξήχθημεν εἰπεῖν: ὃ δὲ βουλόμεθα γνῶναι, τόδ᾽ ἐστίν, 

ὡς ἄρα δεινόν τι καὶ ἄγριον καὶ ἄνομον ἐπιθυμιῶν εἶδος ἑκάστῳ 
ἔνεστι, καὶ πάνυ δοκοῦσιν ἡμῶν ἐνίοις μετρίοις εἶναι" τοῦτο δὲ 

ἄρα ἐν τοῖς ὕπνοις γίγνεται ἔνδηλον. 

συγχωρεῖς, ἄθρει. 
7 ἦν 

΄ “ δέ 1 που γεγονὼς ἐκ νέου ὑπὸ φειδωλῷ πατρὶ τεθραμμένος, τὰς 

εἰ οὖν τι δοκῶ λέγειν καὶ 
3 Ἁ 

Αλλὰ συγχωρῶ. 
Ν᾽ 7 Ν 15 Τὸν τοίνυν δημοτικὸν ἀναμνήσθητι οἷον ἔφαμεν εἶναι. 

χρηματιστικὰς ἐπιθυμίας τιμῶντι μόνας, τὰς δὲ μὴ ἀναγκαίους 

5. ἐλθὼν Π: ἐλθὸν Α. 

5 ἡσυχάσας. ἡσυχάζξω 15 υϑεά ἰταη- 
5᾽ Πνεὶν ΟΗΪῪ ἴῃ {Π6 δουῖδί: οἵ. ΘΌ]0Π ΔΡ. 
Ατὐἶϑι. 2... 2 οί. 5. 3. οι] δι θυτηδ ΠΥ 
(ιαίοτις δίααέ Ῥ. 6οτὴ) {πη κ5 {παΐ ΡΙαΐο 
γΓβοορ ἶβ865 ΠοΥθ, πα ἴῃ ἐγείρας, ἑστιάσας, 
πραύνας, κινήσας εἴς., ἃ [ουτἢ ῬΧΪΠΟΙΡΙ8 
ΟΥ̓“Ρατί᾽ οὗ 500], {παἰ ν]Ζ. νυ ῃ]οἢ 15. 4016 
ἴο δχοϊίε οὐ σα! [πΠ6 οἴποιθ, Κυοῃη οἡ 
1Π6 οἴ πεὺ Παμα 5665 ἴῃ {Π15 ρᾶββασε ἃ βοιΐ 
οἵ ᾿πηρ]οἷξ τθοοσηϊοη οἵ [Πη8 “ ἐρο᾽ 85 ἃ 
βεραζαίε δηᾷ ἀἰβιποί θηεν (271. 57. Ρ. 217}. 
ΤῊΠδ Ἰαίίου νίονν 15. ἤθασθὺ {πὸ {τα} (οὔ ν 
465: σ, Ὁ 7171.}; Ὀπὶ ννα ουρῃι ποΐ ἴο ῬΎΘ55 
{πὸ ψογάβ ἴοο τηποῆ: οἷ. ἐπιεικεῖ τινι 
ἑαυτοῦ βίᾳ κατέχει ἄλλας κακὰς ἐπιθυμίας 
ΨΙΠ 554 ὦ, ΔΠα Π|41| Β 72. 

6 εἴδη. ΟΙΠΕΥ Θχαμρ]65 οὗ [Π15 τᾶτα 
ἴοστὶ οἱ ἴπ6 πα] ἴῃ ΡΙαΐο αὐ οἰϊβά ὈΥΓ 
ἘοοροΥῦ ὧδ ἐμαί. τέδῖε ἰαί. Ῥ. 12. 

" μάλιστα: 1.6. τλογα {Π4η ἡ ΠΘῃ Π6 
γοιἶτο5 ἴο 5166Ρ ἴῃ δῦ οἵπεὺ οοηάϊοη. Τ 
ἰ5. θείιου, ἴῃ νθνν ἜϑΡ ΘΟ "ΠΥ οἵ [Π6 βθοοηᾶ 
ἨΔ] οἵ {Πὶ5 οἴαιιθα, ἴο ππάευβίαηα μάλιστα 
πη [Π|5 νναν, πα τὺ ἴαϊκα {π6 ννοσγά σϑηθ- 
γΆΠΥ, ἃ5 1 αἰν᾽ παίίοη ὈΥ ἀγθατηβ γναγα 1ῃ6 
Ῥοδί νναὺ οἵ σταβρίηρ ἰσαΠ. Ρ]αΐο ννοι]α 
ΒΑΥΑΪΥ 56 {Π15, Ποὺ ἱπάθθα υνου]α {116 
ἀνεῖαρε ὅτεεκ, 866. δϑρθοία!ν 7222. 
γι Ὁ ἢ. 

8 παράνομοι. 571 Β 71. 
528. 5718 5 7712 ογίρίγε 97 ἐλε ἡγν- 

γαγιγιῖεαὶ »εα71 15 ας γολίοτυς. “1 αδηιοεγαίίεαϊ 
7αίλενγ λας α 5ογ1, τυῖο ἐς ἠεαῖὶ ἀτυαν ὧν εὐτὲ 

τὼ ΑἸΠ: τῷ Α3, 

ατδοεσίαΐος ἱγιίο εὐοῦγ»}) γογηῖ ο7 ἰατο ἐ5571655. 
Ἰλενι λἰς γαηιῖλν εορι ἐο ἐλ6 γεδειέθ, ἐλε58 
ἐνγαγιεί-ὀγθειΐογς ἱρεῤῥαγιέ γι τη: ὦ ηιαδίε7- 
2αϑεῖογι ο ἀεί ας ἐλαηιῤῆογε οΥ ἀΐς αἴγογ16- 
αἰδδῖγεσ. 7114 λίείογγ οὐ ἐλ6 «07 765 07147171᾽ 
,ϑζαΐς γεῤέαίς ἐ{δο7 γι 1Δ6 γολεγις᾽ γιαγι)5 σοτεί, 
αγιαὶ ἐΐδ εὐαγεῤίονι Ζιιτεδέ ὀδεολτος ἃ ἐγ7 αγιέ 
ἦ71 αἴέ6 εοτίγ 56. [{Π77ὲ ἰοοΐξ ογε 7,ε5ὲ, Ζ)γγιά, 
Ἴ7ήααηεες ας ἐνγαμπές, απαὶ ἐλὸ ἐνγαργῖεαΐ 
γεαγι αγῖσος τυὔε)ι ἐλεδο ἐλγες ἐνγαγιές δοέαὐ- 
ἐϊδὰ ἐλεεῖν αἰογγετγε7ο7: ο767. ἔλε τοτεΐ, 

572 Β τὸ βουλόμεθα. ΝΥ. Η. ὙΠοιηΡ- 
505 ἐβουλόμεθα 15. πΠΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ δηα ὄθνθῃ 
αὐ ςνναγά σνἱἢ τΠ6 ργθβεηὶ ἐστίν 1π5ι [0]- 
Ἰοννίηρσ. Τῆς Οατϑεῖὶς τλθδῃ5. 5ΙΠΠΡΙΥ “Ῥὰΐϊ 
μαι γγα νναηΐ ἴο ποίϊςα 15 (Π15 εἴς. 

12 καὶ πάνυ Ῥεϊοηρβθ ἴο μετρίοις 
(ϑομποὶ 4θυ) υϑίμεῦ Πὰπ ἴο δοκοῦσιν ([. 
πὰ (.): “Ποννενοὺ νἱγίιοιι5 ν᾽ 6 ΤΠΔῪ 5016 
οἵ α5 ἀρρϑᾶγ ἴο "ε.᾽ 

[5 οἷον ἔφαμεν εἶναι. 
562 Α. 
ἦν δέ που κτὰλ.: “Π6 Ππαᾶά θεβεη, γοὰ 
ΥΘΠ ΘΠ ΠΟΥ, ρῥτοάποθα, ὈῪ Πανίηρ Ὀθεη 
Ῥτουρηΐ Ρ ἴτοηλ ΘΑΥΎ γθατβ᾽ εἴς. 50- 
οταῖοϑ γθοα ]5 [Π6 σϑηθβὶβ οὗ [Π6 ἀθιποοῦαι!- 
64] τη (ἀθϑου υ6 4 ἴῃ 558 Ὁ, 550 Ὁ ἢ) 
Βοίογθ γθοδ!] σ᾽ Πῖδ παΐαγα (1π Ὁ Ὀο]ονν). 
Αϑβί βυρροβίεα γεγονὼς -« καὶ -- ΟΥ̓ γεγονώς 
--τε καὶ:», ἰαἰκίῃσ γεγονώς οἵ δῖγῃ. Τῆα 
οοτγθοῖ ἱπτογργοίαιτίοη νὰ5 ροϊπιθα οὐΐ ὈΥ͂ 
ΘΟ πο 6γ. 

ΨΠΙ δόι Α- 
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3 Ν [ο ἣν Ὧν ΟΝ Ἂ ᾿] 7. 

ἀλλὰ παιδιᾶς τε καὶ καλλωπισμοῦ ἕνεκα γιγνομένας ἀτιμάζοντι. 
53 ἀν Ξ4 Ν ἤ Σ , δὲ ῃ Ε ΄, Ἁ Ν ἢ γάρ; αἰ. Συγγενόμενος δὲ κομψοτέροις ἀνδράσι καὶ μεστοῖς 
- , “ ς ,) - 

ὧν ἄρτι διήλθομεν ἐπιθυμιῶν, ὁρμήσας εἰς ὕβριν τε πᾶσαν καὶ 
Ν Ε] ’, 5 “ἷ “ [ον Ἂς ἐν ’ὔ Δ Ν - 

τὸ ἐκείνων εἶδος μίσει τῆς τοῦ πατρὸς φειδωλίας, φύσιν δὲ τῶν 
, " , 2 , , 

Ὁ διαφθειρόντων βελτίω ἔχων, ἀγόμενος ἀμφοτέρωσε ' κατέστη εἰς 

μέσον ἀμφοῖν τοῖν τρόποιν καὶ μετρίως δή, ὡς ῴετο, ἑκάστων 

20 

ΥΩ » ᾽ "» 

ἀπολαύων οὔτε ἀνελεύθερον οὔτε παράνομον βίον ζῇ, δημοτικὸς 
5 5 “-“ ΄ 3 7 ), ἐξ ὀλιγαρχικοῦ γεγονώς. Ἦν γάρ, ἔφη, καὶ ἔστιν αὕτη ἡ δόξα 25 

Ν Ν -“ Ν , 53 ΙΣῪ ͵ὔ , “-“ ͵ὔ ΕΣ 

περὶ τὸν τοιοῦτον. Θὸὲς τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάλιν τοῦ τοιούτου ἤδη 
ῃ ͵ ἢ ν Ἂ 3 

πρεσβυτέρου γεγονότος νέον ὑὸν ἐν τοῖς τούτου αὖ ἤθεσιν τεθραμ- 
7 ἯΙ Θ Τιθ 7ὔ Ν ἣν 5 Ν 5 “ Ν Ε) ἣν μένον. Τίθημι. Τίθει τοίνυν καὶ τὰ αὐτὰ ἐκεῖνα περὶ αὐτὸν 

[ Ἵ “ 

Ἑ γιγνόμενα, ἅπερ καὶ περὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ" ἀγόμενόν τε ὶ εἰς 
- ᾿ 2 ὔ “- 5 

πᾶσαν παρανομίαν, ὀνομαζομένην δ᾽ ὑπὸ τῶν ἀγόντων ἐλευθερίαν 30 
“ -“ , “ ἅπασαν, βοηθοῦντά τε ταῖς ἐν μέσῳ ταύταις ἐπιθυμίαις πατέρα τε 

ν Χ » τ 7, Ἀ [Ὁ 5" κα “ ᾽ 
καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους, τοὺς δ᾽ αὖ παραβοηθοῦντας" ὅταν ὃ 
2 7 « ᾿ ω Ν ᾿ Ξ Ἂ γ. 

ἐλπίσωσιν οἱ δεινοὶ μάγοι τε καὶ τυραννοποιοὶ οὗτοι μὴ ἄλλως 
Ν 7 Ε Ἁ τὸν νέον καθέξειν, ἔρωτά τινα αὐτῷ μηχανωμένους ἐμποιῆσαι 

, “- “ . [ 

573 προστάτην τῶν ἀργῶν καὶ τὰ ἕτοιμα διανεμομένων ἐπιθυμιῶν, 35 

ἕκαστον ἀπολαβὼν ΑΞ 23. ἑκάστων ἀπολαύων ΤΙ: ἑκάστων ἀπολαβὼν Αἷ: 
28. αὐτὸν ΑἸΞΙ Ζ: αὐτῶν ΑἸΠ. 

572 σ᾽ τ8 παιδιάς- καλλωπισμοῦ. ταῖε." ΤΙ ἰ5 αἰ ΒΊοαϊΕ ἴο ππάεγβία μα ᾧετο 
Ρ]αῖο ἰ5 1655 βενεῦα {ἢδη ἰῇ Ψ1Π 550 ἢὉ-- 
5ότα. ΠΕ Πια5 ποθ ἀἰβοονεγθα ἃ γϑί ἰοννεῦ 
ἄορ πη τππθυοὶυ ἀδηηοογαῖοα] ἀἰΘβῖγθ, 
δηα (Π6 ἀεπιοογαῖίοα! τηδῃ 15 αἰ πγοϑί νἱγίι6 
1561 σοπηρατοα ἢ [Π6 ὑγταηηῖοαὶ. 

19 κομψοτέροις κτλ. Ψ1Π 559 Ὁ 71. 
χι τὸ ἐκείνων εἶδος : “(πεῖν ΚΙιπᾶ οἵ 

ςοπάιιοι.᾽ εἶδος 15 τιϑεα 4] πχοβί {Πς6 τρόπον, 
45 'π ΤΏυσ. 1 41.1) ΝΙ 77. 2 ἃΠ4 ΝΠ] 56. 
24. Εἰοίπιθ Πᾶς. γιογές, ὈπὺῚ ἴ{ ἄοαβ ποΐ 
(Ὁ]]ονν ἐμαί π6 τραὰ ἦθος, νυ ῃϊο ἢ 15. 1655 
δα τα Ὁ] 6 ἢ ὁρμήσας. 

672 Ὁ 252 κατέστη κτλ. ΝἼΠ ΞΟΤΑ 
--οὔτα. ὍΠὲ νογάβ ὡς ῴᾧετο ἀπα] 1 με- 
τρίως : οἵ. 571 Ὁ. 

24. οὔτε ἀνελεύθερον κτλ. : 1.6. “ἴῃ [Π68 
τιθαη Ὀεΐνεεη ὀλιγαρχία αηᾷ ἀναρχία᾽ 
εἰς, (7. απᾶ (., σοπιραυηρ ΝΤῚ 561 Α ἀπά 
βόι "). ἔζη ἴου ζῇ νγὰβ σοῃ]θοιϊ γε ὈῪ 
Αϑί, οὔ δοοοιιηΐῖ, πὸ ἀουθί, οἵ ᾧετο. 
ΘΟΠποίάου Πο]45 {παΐς ᾧετο τοίου ἴο (Π6 
(ἰπς “απὸ Ῥυταιτὰ ἱηρσταα!θη5. ἴῃ ᾿ἰδίατη 
νἱνθ πὶ γαϊοηθῖι ορεϊπηαπι αοία δίαιποραὶ 
ΙΗ Οιι5. Ραχϊτου οὐρ᾽αἰζατ 5. οὈϊθιηρε- 

Οἰμουννῖβα ἴπαῃ ἂ5 {π6 ἱπιρογίθεοϊ οἵ τα - 
σαρίἰτυ]αϊίοη ; ἀπ 1 Ρῥυθίδυ ἴο {πῖηκ {παΐὶ 
ῬΙαίο, ἴῃ βρὶίε οἵ (Π6 ᾿ἱποοηβιβίθπου, γος 
ζῇ ταῖπου [πα ἔζη ἴῃ οτάθυ ἕο Ῥυηρ (Π8 
δημοτικός Ὀδίογα τ1ι5 ἃ5 ἃ ᾿ἰνὶπρ' γα! Υ. 50 
ἃ5 ἴο ΡΥθραῦδ ἴου θὲς τοίνυν---τεθραμμένον. 
ΤΠοῖς ἰθ ΠΟ ΜΒ δυϊ που ἴογ ἔζη. 

2,6 περὶ τὸν τοιοῦτον : ““Δη]αηροηα θη 
50 θεϑομαῆοθηθη ̓  (Θομ ποῖ θυ), “τοὺομίησ 
5.10} ἃ ρεύβοῃ ̓ (10. ἀπά Ν.). 

28 τίθει κτλ. Τῆς ρῥγυθβδθηξ βοῇοθβ 
τίθημι (ςἴ. 1.330 Ὁ, ΝῚ 514 Β, 510 8, 527 Β, 
ΨΙΙ ρΡύᾳ4 Α ἃ].), απὰ ἰ5. ἴῃ [561 τῆουθ ἃρ- 
Ῥγοργίαί Πδη θές ἴο Ἰῃηϊγοάπος ἃ βιισοθ685- 
βίοῃ οὐ ρἰοΐισεβ. τοίνυν τηθαῃ5. “Πιγί πεν ᾿ 
(1 339 Ὁ 1.). Ὑὴδ γοίδγθποα ἴῃ ἅπερ καὶ 
- πατέρα 5 ἴο Ν1Π 550 Ε ἢ. 
62 35 προστάτην κτλ. ΤῊ Ϊ5 

ον δ πιαϑίθυϊ ηρ᾽ Ραϑϑίοη Ὀθοοπιθ5 {Π6 οΠατη- 
Ρίοπ οἵ {πε ἀτοηθ- ἀθϑῖγεθ, Ἔχ Ὺ ἀ5 1Π 68 
Ὀυδάϊηρ ἱγταπὶ 5 ἴῃς προστάτης οὗ {Π6 
Ρτοϊείανίαίε : 8566. ΠῚ βύᾳ ἢ, 5ύ5 Ὁ ἢ. 
ΝῊ ἕτοιμα διανεμομένων οἴ. τῶν ἑτοίμων 
ἀναλωτής Ν1Π 552 Β (7. ἀπά (.). 

21--2 
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ΠΛΑΤΩΝΟΣ 324. [5734 
« , Ἀ , “- , Ἂ γι 5»; Ε “. Ν - 

ὑπόπτερον καὶ μέγαν κηφῆνά τινα. ἢ τί ἄλλο οἴει εἶναι τὸν τῶν 

Οὐδὲν ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὅς, ἄλλ᾽ ἢ τοῦτο. Οὐκοῦν μ ἢ ; 
“ 7, 

ὅταν περὶ αὐτὸν βομβοῦσαι αἱ ἄλλαι ἐπιθυμίαι, θυμιαμάτων τε 

" 7 

τοιούτων ἔρωτα; 

Ἄ, . -» 
γέμουσαι καὶ μύρων καὶ στεφάνων καὶ οἴνων καὶ τῶν ἐν ταῖς 

Ν ΄ 

τοιαύταις συνουσίαις ἡδονῶν ἀνειμένων, ἐπὶ τὸ ἔσχατον αὔξουσαί 
᾿ ͵ὕ “ - , ᾿ 

τε καὶ τρέφουσαι πόθου κέντρον ἐμποιήσωσι τῷ κηφῆνι, τότε δὴ 
- , ε Ν ,ὔ Ν 9, [ον Ι -᾿ ι ΄, “ 

δορυφορεῖταί τε ὑπὸ μανίας καὶ οἰστρᾷ ' οὗτος ὁ προστάτης τῆς Β 
- Ν ΦΥ 2 ς “ ’, Ἃ 2 ν» ΄ὔ ΄, ψυχῆς, καὶ ἐάν τινας ἐν αὑτῷ δόξας ἢ ἐπιθυμίας λάβῃ ποιουμένας 

Ἄ -» 

το χρηστὰς καὶ ἔτι ἐπαισχυνομένας, ἀποκτείνει τε καὶ ἔξω ὠθεῖ παρ᾽ 

αὑτοῦ, ἕως 

ἸΠαντελῶς, 
᾿ς Ὁ) Ψ' ΝΝ 

δ᾽ ἐγώ, καὶ 
΄ὔ ΕΣ Κινδυνεύει, ἔφη. 

15 

ΕΝ 77 "ἢ ’ὔ πεν, , ᾿ “ 

ἂν καθήρῃ σωφροσύνης, μανίας δὲ πληρώσῃ ἐπακτοῦ. 
ν, “ ᾽ ἊΝ 7 3 Ψ 5 τ ἔφη, τυραννικοῦ ἀνδρὸς λέγεις γένεσιν. ᾿Δρ᾽ οὖν, ἦν 

Ν ΄ Ν , “ »" εν “ 

τὸ πάλαι διὰ τὸ τοιοῦτον τύραννος ὁ "ἔρως λέγεται; 
“- ἈΝ 

Οὐκοῦν, ὦ φίλε, εἶπον, καὶ μεθυσθεὶς ἀνὴρ 

τυραννικόν τι φρόνημα ᾿ἱ ἴσχει; Ἴσχει γάρ. Καὶ μὴν ὅ γε 
, - 

μαινόμενος καὶ ὑποκεκινηκὼς οὐ μόνον ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ θεῶν 

1Ιο. ἐπαισχυνομένας Π: ἐπαισχυνόμενος Α. 
μανίας Π: καὶ μανίας Α. --ἦὥῃ Α3. τς 

ἀποκτείνει---ὠθεῖὶ ΑἸΤΙ : ἀποκτείνῃ 

δ Α 2 ὑπόπτερον 15 ἀο.Ὀ]Υ ἀρρτο- 
Ρτΐαίε : ἔου [Ἔρως ἴοο Πᾶ5 ΨΊηρ5. 

τῶν τοιούτων. Μδβοι]1π6, ποΐ πααίου, 
45 ΘΠ αιηλὶ οποα Βα ρροβαά. 

4 ὅταν. Α Ἰαῖρε πιδ]ουῦ οὗ Μ5885 
μανε ὅταν δή, ΜΠϊοῆ ΘΟΠΠεΘΙοΥΓ ταίδι 5. 
δή 15 πϑαϊα0]6 δἰζεσ οὐκοῦν, Δα ΤηΔΥ 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ πᾶνε υίβεη ἔγοπι {Π6 δοοϊἀβηΐδὶ 
τεαπρ]]οαίοη οἵ ΑΝ: 56ε6 οῃ ΡΝ 4580 Ὁ. 
Ι ἀρύεα ψ 1} τηοϑί βα!ουβ ἴῃ δοσερίϊησ [ἢ 8 
ἴοχί οὕ Α.ὄ 

αὐτὸν κτλ. αὐτόν τηξλη5 ἔρωτα, {Π6 
μέγαν κηφῆνα. Οη βομβοῦσαι 5ε6 ΝΠΙ 
Βύᾳ Ὁ . ὍΤῇε ρΡοβιίίοῃη οὔ ἴῃς ῥαγίϊ- 
οἷρία] δά]εοιϊνε ἀνειμένων 15 1ΠΠπδίταϊβα οα 
ΨΙΙ 5326. 

6 αὔξουσαί τε καὶ τρέφουσαι. ὙΠΕε 
ΟὈΪεοὶ 15 τὸν κηφῆνα, ποῖ οἵ σουγδα πόθον 
κέντρον, ἃ85 Τονείξ ἰτγαηϑίαίεβ, ὍΤἢϊ5 
τηδϑίευ- ραϑϑίοη φίονβ ὈΥ ψγηαΐ ἴΐ [βεαβ5 
ΟἿ, ὉὈΠῚ1] 1 Ῥεοοπηθ5 δουίθ, δηα επαβ ἴῃ 
τηδάπεθβ δῃα ἤγθηζΥ. πόθου κέντρον (εἴ. 
λαεαγ. 253 Ἑ πόθου κέντρων) 5. “πε 
ϑίϊηρ οἵ υηϑαϊϊϑῆθα ἀδϑῖγα ᾿ (,ϑελγισϑελέ 
ΘΟΠπηεδΙ οι) : οἵ, ἴῃΠ6 ἀεπηϊίοη οἵ πόθος ἴῃ 
Ογαΐ. 420 .Α πόθος----οὐ τοῦ παρόντο---- ἀλλὰ 
τοῦ ἄλλοθί που ὄντος καὶ ἀπόντος. Αϑβί 
ςοπ]εοίατεα τρέφουσαι πόθον, κέντρον κτλ., 
“ἐπατηηιι πόθος 5. ἔρως ἴᾶτη ᾿παδῖ ἴῃ ἔποο.᾽ἢ 
Βαϊ ἴῃ Ροϊπί οὗ ἔαοϊ πε ἔρως ἐΣ [Π6 ἄτοῃβξ, 
δῃα {Π6 ΜΒ ἰδχί 15 ἔδυ τῆοσε ρἰοίασεθαὰα 
Δα Ἔχρυθϑβῖνθ. 

8 δορυφορεῖται. (. ΝΠ 566 8 ἢ. 
578 Β ἡ ἐν αὑτῷ: Τὴε Οχίοτά 

ΘαϊίοΥβ, ἢ Ηεγνγεγάθῃ, τεαά ἐν αὐτῷ, 
Κα, 6.. ἴΠ6 τηδη,᾽ ταπλαυκίησ {Παΐ “ροοά 
ΟΡΙΠΙοη5 ἃηα ἀδβῖγαεβ σουἹα Παγαϊν ΡῈ 
ΒΙΡΡΟΒΕΑ͂ ἴο εχίϑί ̓ 1ῖὶὴ 16 ἄτοπθ. Ττπα; 
Ῥυΐ παρ᾽ αὑτοῦ 5ῃπενν5 {παἰ αὑτῷ ἰ5 τίρῃιϊ, 
Δα αὐτῷ 15 ὉΠΡΙεαβΙηρ οὐ δεβίπείς ἃ5 
Ὑ}Ὲ}1 δ5. ΟἹ φυδιηπηδίϊοαὶ στοιηᾶβ. ΡΊ]αΐο 
5ΡΘδΪςβ 85 1 [Π6 πηαβίου- ρβαϑϑίοῃ νγεῖα ᾿ἴ56] 
ἴῃς 501. Ὅῇῃδ ᾿πδοουγδου 15 Θαϑ]ν οχ- 
οὐδε Ῥεβοδιιβα π6 018 500] ἰ5. γὰρ  α] Ὁ 
ΤΔ]ΠἸησ ἀΠάΕΥ 115 βυγαΥ. 
ποιουμένας -Ξ " Δοσοιιηϊς.᾽ ἘἘΕΥΠΊΔΠΠ 

ῬΙΌΡοβεβ ποτωμένας, Ἡ εγννεγάθη ἐμποιου- 
μένας : Ὀυΐ ἴπΠ6 ἰδοχί 15 βουῃά. 8588 ΨΙ 
4098 Α 22. 

11 καθήρῃ: 85 ἴῃ {πε καθαρμός οἵ Ν1Π 
567 ς. 

μανίας δὲ κτλ. 8:6 ε7. 2. Α ἴδεν 
εἰείφγ]ογΣ τηοίας Μ85 ἄἀρύϑὰ ψἱἢ ΑἉ, ΠΟ 
5. σογίδ! Ὡ]ΥῪ ἴῃ ΕΥτοσ Ποῖθ. ΟἿ 1ν 441 Ὁ. 
ΤῊΣ δριῃεὶ ἐπακτοῦ τεο8}15 {π6 ξενικοί οὗ 
ΨΙΠ 567 ἢ ἢ 

14 καὶ μεθυσθεὶς κτλ. Αϑί σογηραῖαβ 
Βδοοῃυ]. γα. “7. 6 {. Βειρὶς (ου {Π6 
εἤξοίβ οἵ ννῖπμε) αὐτίχ᾽ ὁ μὲν πόλεων κρή- 
δεμνα λύει [ πᾶσι δ᾽ ἀνθρώποις μοναρχή- 
σειν δοκεῖ. Βαυΐ τυραννικόν τι φρόνημα 
ἴσχει ᾿ὰ5 οὗ οουγϑθ ἃ ΨΊΔΕΙ τηθδηϊηρ [Π8}} 
{Π15. 
678 τό ὑποκεκινηκώς -- “ἀεγαησεοά᾽ 



573 Ὁ] 
Ε ων ᾿Ν ΄ Ν “. ΕΝ 
ἐπιχειρεῖ τε καὶ ἐλπίξει δυνατὸς εἶναι ἄρχειν. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ 9 325 

Καὶ μάλ᾽, ἔ 

Τυραννικὸς δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ δαιμόνιε, ἀνὴρ ἀκριβῶς γίγνεται, ὅταν 

ἢ φύσει ἢ ἐπιτηδεύμασιν ἢ ἀμφοτέροις μεθυστικός τε καὶ ἐρωτικὸς 
καὶ μελαγχολικὸς γένηται. 

111: 

Παντελῶς μὲν οὖν. 
,ὔ , ς », . Χ “ ϑς “ Ἀ Γίγνεται μέν, ὡς ἔοικεν, οὕτω καὶ τοιοῦτος ἀνήρ" ζῇ δὲ 

Π δὴ πῶς; Τὸ τῶν παιζόντων, ἔφη, τοῦτο ' σὺ καὶ ἐμοὶ ἐρεῖς. Λέγω 

(Ὁ. «πᾷ Ν.). ὝὍΠε Ἰἰοίες ἰπ ὑπο- ἴβ 
ΟἾΪΥ ἐπ ρμειηϊβίϊο. ὑποκεκινηκώς νυ 11 {Π15 
τηθδηΐϊησ ἄοεβ ποῖ Δρραυθῃς ΟΟΟῸΓ εἶβα- 
Ψ ΠΕΊΘ ἴῃ οἰαϑϑίοαὶ ατεεκ : 566 Βίερμδηιβ- 
Ηδβε Ζες. 5.ν., Πεγα {πΠ6 ΟὨΪΥ Ράγα]]6] 
οἰτοἃ 5 ἔτοπι ἃ βοῃοϊίατη ο ΘΟΡΗ. “17. 531 
ὑποκεκινηκότι μὴ πιστεύουσα. ΝΥ͂.. Η. 
ὙΠοιρβθοη (οπ δλαεωγ. 240 Ὁ) ῬΤΟΡΟΒ65 
παρακεκινηκώς, 'πι νίενν οἵ Αγ. Φγὸρ: 643, 
ΉΕΙα ΠῈ ἀρρίονεβ “οῇ ΜΒ διυίπουΥ ἢ 
{8ε τεδάϊηρ ἤν με παρακινήσαντ᾽ ἴδῃς. [Ιτ 
Ροϊηΐ οὗ ἔβοϊῖ, μονγενϑῖ, [Π15 χσεδάϊηρ ν1}]} 
ποΐ βοδῃ, δπα {πΠ6 Ἀδνθηπα νν] ἢ Οἵ ΠΕ Μ55 
μα9 ἤν μ᾽ ὑποκινήσαντ᾽ ἴδῃς, ΔἸ ΠουΡῊ 
ὑποκινεῖν 15 ποῖ ϑεα ψΊ [Π6 5818 5658 
85 ἤεΥα. 

οὐ μόνον κτλ. ΤῊ πηδαπηδῃ Ἂαἶσο τὺυ- 
ραννικόν τι φρόνημα ἴσχει. ἐλπέζει 15. ποί 
μεῖς “Ἔχρεοῖβ᾽ (Ὁ. δπᾷ Ν.) θαΐ " [ἀποῖεϑβ,᾽ 
“Ἰτηδσίηθϑ᾽ (1 383 Β 722.). 

18 τυραννικὸς δὲ κτλ. Ι ΓΟΥΠΊΕΥΪΥ 
Ῥυϊηϊεά δή ἰογ δέ (ἢ φ απ ΝΥ Π ἤγθη 
“ῬΙαί. δίμα. Ὁ. 112}, θὰϊ ΠΟῸΡ Ῥγθίαυ [88 
τεδαϊηρ οἵ ἴῃς Ὀεβί μ885. Ρ]αΐο 15 [βϑί!ηρ᾽ 
Ηἰβ αοοουηΐ οἵ {πε οτἱσὶη οὗ (η6 ἐγγαπηΐοδὶ 
τηδῃ ὈΥ ΟὈνίουβ δηα δαπηεα [Δοΐ5: οἔ. 
(ἢ ΘοΟΠηβΙ 60) ΙΝ 442 ἢ. [χιβῖ, 
χης, δή Μαάμῃμεθ δ΄ σοῃίθββθα! νυ 
ἰγταηΐβ; δῃηᾶά νγχὲ Πο]ά (Πδΐ ἃ τυραννικὸς 
ἀνήρ ἴῃ ἴῃς 5ἰτιοίεβδί βθῆβε οὗ [Π6 ἴεγηι 
(ἔον ἀκριβῶς οἴ. 1 341 6) 15 ῥτοάπορά 
ὙΠ ΘΠ ἃ τη [8115 ἀποὺ ἴΠ6 ἀομηϊηίοη οὗ 
4}1} ἴἢτεθβ. 8ὃο (ῃαΐ οὐσὐγ {μθοῦγ δοοοτάβ 
ΙΓ ἐνευγάδυ Ἔχρειίθηοθ, μελαγχολικός 
ἶ5 ποῖ οὗ σουϊβε “ρΡαϑϑίοπαίβ᾿ (Τ οννείι), 
Ῥαΐ “Ἰηβαποὖ: οἵ, ὅ γε μαινόμενος καὶ ὑπο- 
κεκινηκώς ἀΌονΘ. 
δ8 ο-.525 Β 7» γεεεΐ ὁ. Ζῖς 

ἐλαγαείε)" ἀγα φιοα 9 ἐζ74, ἐλὲ ἐγγαγιγῖεαΐ 
ηιαγε φίμεηιρες ἐμίο δυε7}) 70γηι 97, αἰϊδεὲ- 
2αἡίογε, αγιιὶ ἐς ἀοιηαίφα ογ7: ὧν εὐ87 ὕγεδλ 
ἀἰεδῖγεσ. ΠΣ ἐμεοηιθ αγιἷ 270 67})]0 500), 
αἰϊδαῤῥεαγ; απα τη. ογαξγ 9 ταί» λὲς 
εἰαγιογος ἱποίσ, ἀὲ φἐμγαθγ ἀϊς γαΐλεγ᾽ς 
ἐείαίε, γτ1ο ἀεεϊίαζίγρ᾽ 17 πεεαῖ δέ 0 ἰαγ 
υἹοίογιέ λαραῖς ογε ζαἰλ67 αγια] »ιοΐλεγ. 7 λό 
,οἤοιν ταογίίερε απ ἐλε, αμα ἐσέ 
σαγίείν οὐ εγίνιε, 70γ7 ἀφ ἀας ποῖ δέζορδ 
471 ἐΐυΐηιρ γαεί ἐλαΐ τυλίεᾷ ογες ἀξ γαγεῖν 

τυας ἴηι αἴγεανι5. δ'μελ φ1271, 17 τυ ἐπ 
γιτεγγιθδγ, 7165})7ἃἁ οὉ αὐὀγρααί αγια 7017: ὦ 
ἐγγαηιές ὀσάνρμαγα 97, γε ηιαῖγ ἰο στυεΐ 
ἐλε γαρᾷε οὗ 2ε!ν εγιριγεαίς αὐ ἀοηιδ; 
ὀμέ 170 ἐΐεν αγὸ γιτεηηεγοῖές, ἐλεν »ιαζε ἐλέ 
τυογοΐ 97 αἰ ἐλ61γ ἐγεῖυ {γεΐο ἃ ἐγγατιέ οὐ 7 
ἐλδῖγ γαίλεγίαγια. 17 γγατηιγ ἐς ἐΐδ ροαΐ 
αγιεἰ φο715147}ι7)1αἴϊογε ΟΥΓ σμεὰλ ἃ ριαρῆς αἷδ- 
σἵγεσ. Ζ7ἠγοιρλομέ ἀτε τυλοίε δχιρίδγεο, 
ὀοίᾳ ὀεγογε αγιαὶ αὐἴδ7 ἀδ αἰΐαῖ7:5 ἐλ “γοτου)ε 
ΟΓ 1: αγιδίίέογι, ἐλὲ ἐνγαγιγεῖεαὶ 7,167: ἐς 
α σίγα 7 ἰο ἡγεεώονι αμαὰ 7γογαςλε, 
7αἰδάζοος αραὶ σιρῤεγίαίζυείν τεγιγζρ έεοτεο---- 
Ζ7γι ο716 τὐογαῖ, ἦξ ἐς ἐλέ ἠζυΐγιρ δηιδοαϊγιδηιέ 
97 ἐδ »πογιεέγοτές ἔπεδίς τὲ γο:ε»α1 171 (]17}67)15, 
ἀραὶ ἐΐέ ἰογιρδγ ἦἄξ γμίες, ἐλ τύογοέ ἦέ 
δ)7οτυξ. 

5738 σα ΗΕ ῬΡΙ]αίοβ τυραννικός ἰ5 ἃ 
τηοηβίο ψὶποὰὺΐ ἃ 5ἰησὶα. γεβαβξβομηίϊησ 
[εαΐίασθ οὗ δὴν Κιπά, [ῃς ᾿ποαυῃαίιοη οὗ 
ὉΠπηδίαγαὶ ἄδβῖγα, “ ὈΪοοάν, [1αχυτίοιιδ, 
ἀναγϊοϊοιβ, α]56, ἀθοοια], Θαήάδῃ, τηὰ- 
Ἰοϊουβ᾽᾿--- ποῖ ἴῃ {πὸ Ἰεσίομβ Οἱ Βουιά 
Π6Ὶ1] οδῇ σοπα ἃ αδν} ποῖα ἀδπηηεά 
Τὴ δνὴ]ς᾽ ()7αεδοίλ Αοὶ τιν 80. 3). 1ὲ 
μλιϑὲ Ὀ6 δάιηϊἰεα {Παΐ Ῥ]αΐο ἴαῖζεβ ἃ 
[ΘΥ1016 τανθῆρα οἡ Το γϑιι5: 566. Οἡ 

577 Δ. 
21 γίγνεται κτλ. “00, ΔρΡΡραυθηί]ν, 

5. [Π6 οΥρίῃ αἷβὸ οἵ {Πη6 ὑγγαηπῖοαὶ πιδῃ.᾿ 
Τῆς βίτεϑβ οἵ {ῃ6 νοῖοβ [4}15 οὴ τοιοῦτος 
1.4. τυραννικός (τυραννικὸς ἀνήρ ἴῃ. ϑοογαῖεϑ᾽ 
Ιαϑὲ βεηΐθῃηθθ). καί ἰ5 δίίαηι : γα ἢᾶνα 
ΠΟΥ͂ ἀεβου θεὰ ἀξς οΥσίη ἀ5 νν6}} 5 {παΐ 
οὗ (ῃ6 οἴμεῖβ. 7. αῃὰ Ὁ. ρήοροβε ἁνήρ, 
5 ἴ{ Ρ]αίΐο πιδραηΐξ γίγνεται οὕτω, καί 
ἐστιν τοιοῦτος. Βαῖ (ῃς οὐλαγαςίδ) οἵ ἴῃ8 
Ἰηᾶπ Πα5 5{1] ἰο θ6 ἀδββου θα (ζῇ δὲ δὴ 
πῶς ;): ΒΙΠοΥτΐο γα παν ὈΘ θη σΟΠοΟΘΥΠΘΩ 
ΟἾΪἝ ψγ}} 15 ρεγεεῖς (γίγνεται μέν). 
ΘΟΠΠεΙἄου σαιρης {Π6 τηθδηϊηρ᾽ (“50 πὰ 
δηίδίθ με διιοὴ αἰθβεῦ Μαηη}); Ὀὰΐ γθοθηΐ 
ἘΠΡΊ5ἢ} ἱγαηβ]αουβ ἀγα ντοηρ. ΕῸΥ μέν 
ΕΟ αγάβ. οομῃ)θοίατεβ μὲν οὖν (ΟΥ οὐκοῦν 
γίγνεται μέν ἃ5 δὴ αἰΐζογηδίΐνο). ζὉΠὲε 
ἀϑυπάδίοῃ ΠοΙρ5. οἵ οουγβα ἴο δοσθηίιαίο 
{Π8 δητ ἢ θϑὶ5. Ὀθίννοθη γίγνεται ἀηα ζῇ. 

22 τὸ τῶν παιζόντων. παροιμία ἡνίκα 
τις ἐρωτηθείς τι ὑπὸ γινώσκοντος τὸ ἐρω- 
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δή, ἔφην. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [573} 

. , Ν Ν Ἁ - 

οἶμαι γάρ, τὸ μετὰ τοῦτο ἑορταὶ γίγνονται παρ᾽ αὐτοῖς 
“- , Ἑ “ “-“ Φ Ἅ 

καὶ κῶμοι καὶ θαλίαι καὶ ἑταῖραι καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὧν ἂν 
Ὡς Ἔρως τύραννος ἔνδον οἰκῶν διακυβερνᾷ τὰ τῆ ῆς ἅ ς ρως τύρ : ερνᾷ τὰ τῆς ψυχῆς ἅπαντα. 

Ἃ 7 53 2 ᾿Ανάγκη, ἔφη. ἾΑρ᾽ οὖν οὐ πολλαὶ καὶ δειναὶ παραβλαστάνουσιν 

30 

39 

ἐπιθυμίαι ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ἑκάστης, πολλῶν δεόμεναι; 1] ολλαὶ 
,ὔ Ν " 5 “ 

μέντοι. Ταχὺ ἄρα ἀναλίσκονται ἐάν τινες ὦσι πρόσοδοι. Πῶς 

δ᾽ οὔ; 
Ἵ Τί μήν; Ὅταν δὲ δὴ πάντ᾽ ἐπιλίπῃ, ρα οὐκ ἀνάγκη μὲν τὰς 

ἐπιθυμίας βοᾶν πυκνάς τε καὶ σφοδρὰς ἐννενεοττευμένας, τοὺς δ᾽ 
6“ ς Ν Ψ 5 7ὔ - Μ 3 -“ Ν 

ὥσπερ ὑπὸ κέντρων ἐλαυνομένους τῶν τε ἄλλων ἐπιθυμιῶν καὶ 
ὃ , ΕΝ} 2 “ πε νον ΤῊ ΄ - Ὑ “, 

ιαφερόντως ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἔρωτος, πάσαις ταῖς ἄλλαις ὥσπερ 

δορυφόροις ἡγουμένου, οἰστρᾶν καὶ σκοπεῖν, τίς τι ἔχει, ὃν δυνατὸν 
ἀφελέσθαι ἀπατήσαντα ἢ ] βιασάμενον; Σφόδρα γ᾽, ἔφη. ᾿Αναγ- 

“ Ν , 72 Ἃ ͵΄ 2 “ ’ὔ Ν ᾿ 7 

καῖον δὴ πανταχόθεν φέρειν, ἢ μεγάλαις ὠδῖσί τε καὶ ὀδύναις 

24. θαλίαι Π: θάλειαι Α. 30. ἐπιλίπῃ ΑἸΠ: ἐπιλείπῃ Δ3. 

τηθέν, αὐτὸς ἀγνοῶν, οὕτως ἀποκρίνηται 
«σὺ καὶ ἐμοὶ ἐρεῖς ̓  (3.1Π0].). (ΟἿ. 4 ἀ21. 
25 Β. 
673" 23 αὐτοῖς: (Πε τυραννικός Δα 

ἢΪ5 αϑϑοοϊαίεβ. 
24. θαλίαι. 866 ε7΄. 722. θάλεια 15 ΕἸ[ΠΕΥ 

δὶ δἀϊθοίίνε οὐ {π6Ὸὸὶ παιὴα οἵ ῃ6 Μιβε. 
ΘΟΠ ΠΟΙ θυ (ννῆο να5 ἀπᾶνγασα {Παΐ ΠΠ Πᾶ5 
θαλίαι) τεϊαἰη5 θάλειαι, Ὀὰπΐ Πΐδ5 ποίε σοη- 
ΟἸπϑίνεὶγ ρύοναβ, 1 ἰπϊηϊς, {πὶ {πΠ6 Ατῇς 
τυ τοΥ5. 5 γ76}} ἂἃ5 ἩΟΩΘΥ ἱπνδυα Ὁ] ΟὉ- 
βουνεά {πε αἰδεϊποίίοη. 1411] απ πὶ 4] 0 Π 6 
οἵ τεοεπί εβἀϊίουβ γεα 5. θαλίαι. 

ἑταῖραι. ““Νυ]]5 Ἰοοι5 βοουί5. δϑὶ 
ΠΟΥ ἑορτὰς αἰαπε κώμους καὶ θαλίας᾽᾽ Ξαγ5 
ΘΠ Ρααη. Οἡ {Π|5 δοοοιπὶ 6 Ρῥτθίειβ 
ἑταιρίαι (α σοπ]δοίατε οὗ ἃ. ΝΥ. ΝΙΊ[256Ε), 
(αἰκίηῃρ {ῃ6 ννογά, βγη οὶ ΘΠορἢ,, ΓΟΥ 
διῤαγιαγία. ὙΠεῖς ἰβ ποῖ 1Π8 5Βῃαῆον οὗ 
ἃ αἸ που] : οἷ, Π| 373. Α 22. ἀῃᾷ ἑταίρας 
5748 ὈεΪον- 

ὧν κτλ. : “ἷἶπ ΨΠοβοῖβ Ὀγεαθὶ (6 
{ὐταπὶ Τίονα ἱμαννε]]ηρ βίθθυβ 411 {Ποῖν 
50]. ὙὉὍὕ6 ψοῖάβ δία [ἰπρεά ψ]ῇ 
Ῥοδίϊοαὶ σο]ουτίηρ, 85. οἴϊθη ἴῃ ῬάββαθῈ5 
οὗ 1π|ς Κιπᾶ: οἷ. ΨΙ δύο Ὁ; Ε αἱ. 7. 
δηα (. δἰτομθου 5] Ὁ παῖε ὧν παιίθυ δηά 
ἀερεπάθδης οὐ "Ἔρως. ὙὍὴ6 ῥιοποιῃ 15 
σὐποίσαρα Ἡ]Π τὰ τῆς ψυχῆς ἅπαντα ὈΥ͂ 
Θ΄ ΟΓΕΥ͂ (4. Δι δά. ΧνῚ Ρ. 237)» Ὀπὲ ἴῃ [Πδΐ 
οᾶ56 οἷς νοῦ πᾶνε Ῥθεπ ΠΊοα Παίιγα], 
ὙἼΠΕ νίθνν 1 ἰατα ἀρίθθϑ ἢ ΘΟΠ ΘΙ 6γ᾽5. 

“6 παραβλαστάνουσιν : “5ῃοοΐ ὰΡ Ἀ6- 
5'4ε᾽ [Π6 πηαϑίε- ραβϑίοῃ ὙΠ6θ6 ἀββίγεβ 

ΠΟΙΓΕΒΡΟΙΔ ἴο τὸ τοῦ τυράννου στρατέ- 
πεδον τὸ καλόν τε καὶ πολὺ καὶ ποικίλον καὶ 
οὐδέποτε ταὐτόν ἴπ ἴῃς τυραννουμένη 
πόλις (111 568 "). 

28 ἀναλίσκονται κτὰ. ( νΠΙ 568 "Ὁ. 
6795 Ε 29 τῆς οὐσίας παραιρέσεις 

κτλ.: “Ἔπογοδοῃιηθηΐθ Οἢ Π15 σαρ ϊα]᾿ εἴο. 
(1. απα (.), νἱΖ: ἴο τπεδῖ ἐπΠ6 τποπευς- 
Ἰεπάθι 5 οἰαίτηβ. 8566 ΨΙ1ΠΙ 555 Ε- Ομ 
ἐπιλίπῃ 566 Ψ11Π 568 Ε 7:. 

30 ἀνάγκη μὲν κτὰ. ΒεΙΙκΕΥ τϑδᾶϑ 
ἀνάγκη τὰς μέν ΜΠ Φ δηὰ ΕἸοσ. ὕ : 
“ἐγρρίθ, δὶ συριϊαἴεβ ᾿ρϑὶθ ορροπὶ 5ία- 
ταϊπλ5. ϑΘ6α. ὨΪΠῚ] ἱπηρααϊί, απὸ τλΐηυ5 
αἰζεγαιη ποϑοθϑϑι αἴθη)--τησαα ρΡοβίεα ἤδης 
φοπβαααϊ ραιίίοι!α δή 5] σπαϊ Ποδίαγ, ἴαπὶ ἢὶς 
βοιρίουὶ οὐνειβαίαπι δίαιιθ θαὴς [Π]] 
Δ] ΤΟΥ] ορροβίϊατη ραΐθπηιβ. Ασοεαϊξ αποά 
δἱ τὰς μὲν ἐπιθυμίας ϑογρμδ5ϊδθεί, ποὴ τοὺς 
δέ, Ξεα αὐτοὺς δὲ ἀϊοίττγιι5 Γαϊθ56. ν᾽ ἀδίαγ ἢ 
(ϑομπεῖάε). γε μᾶνα πὸ τῖρῃξ ἴο 
μαηρα τούς ἴο αὐτούς 8ἃ5 9.4] θααμη 15 
[αϊῃ ἴο Ἃο. 

31 ἐννενεοττευμένας ἰ5 σορ᾿64, 45 ΑϑΞί 
Οὔβοινεβ, ὈΥ̓ Γοηρίηι5 περὶ ὕψους 44. 7- 

32 κέντρων. ὙΤΠε οἶμαι ἀββϑίγεβ (45 
Ψν6]1 α5 {π8 πιαβίθυ Ραββί οη) ἀγα σοιηραγϑά 
ἴο ροαᾶβ. ΕὸῸγ {πὸ ἰάϊοπι ὥσπερ ὑπὸ κέν- 
τρων τῶν κτλ. οἵ. ΝΠ 553 Β 722. 

33 αὐτοῦ τοῦ ἔρωτος κτλ. 5 ποΐ [ὉΓ 
τῶν αὐτοῦ τοῦ ἔρωτος κτὰλ., 45. 5[4]]Ὀδιιηὶ 
5665 ἴο ΠοΙΪά ; ἴον ἴπΠ6 ἔρως 5. ἰΐ56 1 
δ ἐπιθυμία: 5Ξε6 572 Ε ἢ. ΝΠ δορυ- 
φόροις οἴ. Ψ1Π 567 Ὁ. 

Ν “ Ν - Καὶ μετὰ τοῦτο ᾿ δὴ δανεισμοὶ καὶ τῆς οὐσίας παραιρέσεις. Ἐὶ 
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ξυνέχεσθαι. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ 96 327 

- 3 » -“ 

᾿Αναγκαῖον. ἾΑρ᾽ οὖν ὥσπερ αἱ ἐν αὐτῷ ἡδοναὶ 
, “- ΄ ΑΥ̓͂» Ν “ 

ἐπιγιγνόμεναι τῶν ἀρχαίων πλέον εἶχον καὶ τὰ ἐκείνων ἀφῃροῦντο, 
“ Ν ς ΠΕΕΣ Ὁ 2 ΄ ,, Ἂ δ) Ν Α; 7, 

οὕτω καὶ αὐτὸς ἀξιώσει νεώτερος ὧν πατρὸς τε καὶ μητρὸς πλέον 
Μ νγ 5 - ΥΝ Ν ε “- 3 5 ,ὔ Ε 7 

εχειν και ἀφαιρεῖσθαι, εαᾶν ΤΟ αὐὑτου μερος ανωλώσῃ, απτονείμαμενος 

““ ͵ 

τῶν πατρῳων; Αλλὰ τί μήν; ἔφη. ᾿Αν δὲ δὴ αὐτῷ μὴ ἐπιτρέ- 
9 ἣν Ὁ “ ΕῚ “ 

Β πωσιν, ἄρ᾽ οὐ τὸ μὲν πρῶτον ἐπιχειροῖ ἂν κλέπτειν καὶ ἀπατᾶν 
᾿ ΄ ΄ 

τοὺς γονέας; Ἰ]άντως. 
Ν “ 

βιάζοιτο μετὰ τοῦτο; Οἶμαι, ἔφη. 

Ὁπότε δὲ μὴ δύναιτο, ἁρπάζοι ἂν καὶ 
᾿Αντεχομένων δὴ καὶ μαχο- 

“4 "δ θ ΄ , Ν Ν - ἀτ} 2 θ ἐφ ΕΝ Ν 

μένων, ὦ θαυμάσιε, γεροντος τε καὶ γραὸς ἂρ εὐλαβηθείη ἂν καὶ 

φείσαιτο μή τι δρᾶσαι τῶν τυραννικῶν; 
τυ 3 δ ᾿ 

Οὐ πάνυ, ἢ δ᾽ ὅς, ἔγωγε 

θαρρῶ περὶ τῶν γονέων τοῦ τοιούτου. ᾿Αλλ᾽, ὦ ᾿Αδείμαντε, πρὸς 
, « Ν “ Ν 3 ᾽ ’ ( , ᾿, ᾿ 

Διός, ἕνεκα νεωστὶ φίλης καὶ οὐκ ἀναγκαίας ἐταιρας γεγονυιᾶς τὴν 
ἊΨ ἥ ὯᾺ ὁ , 

Ο πάλαι φίλην ' καὶ ἀναγκαίαν μητέρα, ἢ ἕνεκα ὡραίου νεωστὶ φίλου 
5 ,7ὔ 7 -“ 

εγονότος οὐκ ἀναγκαίου τὸν ἄωρόν τε καὶ ἀναγκαῖον πρεσβύτην 
Εν 

ἢ 
, Ν ἴω , ᾽ ΄ 94] «ἼὟ' «ς “ -“ 

πατέρα καὶ τῶν φίλων ἀρχαιότατον δοκεῖ ἄν σοι ὁ τοιοῦτος πληγαῖς 
- ἣ , ΕΝ 3 ᾿ - Φ)ὲ 09 ὔ ᾿] 3 Ἀ 

τε δοῦναι καὶ καταδουλώσασθαι ἂν αὐτοὺς ὑπ᾽ ἐκείνοις, εἰ εἰς τὴν 
Φ Υ, 53 Υ 

αὐτὴν οἰκίαν ἀγάγοιτο; Ναὶ μὰ Δία, ἢ δ᾽ ὅς. Σφόδρα γε μακά- 
φ δ᾽ 3, 4 ΒΗ Ἂ Ας Ν ΦΟΝ - ͵ 

ριον, ἣν εγω, εοὐκεν εἰνᾶῦν ΤΟ τυραννικον ῃυον τέκειν. ΤΠανύ 

Ὁ γ᾽, ἔφη. Τί δ᾽, ὅταν δὴ τὰ πατρὸς καὶ μητρὸς ἱ ἐπιλείπῃ τὸν 
“ Ἁ δὰ Υ ΄ 2 Ε ρει ν ἊΝ - [2 . 

τοιοῦτον, πολὺ δὲ ἤδη ξυνειλεγμένον ἐν αὐτῷ ἢ τὸ τῶν ἡδονῶν 
“- ΕῚ “- Ν 3...Ἐὖ ᾿Ὶ 3, ,ὔ » » 3 Ν 

σμῆνος, οὐ πρῶτον μὲν οἰκίας τινὸς ἐφάψεται τοίχου ἢ τινος͵ ὁψὲ 
᾽ Ἵ, ἴω « 7ὔ Ν - ἕ, 

νύκτωρ ἰόντος τοῦ ἱματίου, μετὰ δὲ ταῦτα ἱερόν τι νεωκορήσει; 

21. 

5674 α τ ἀναγκαῖον δὴ κτλ. ΤΊ οἰνῖςο 
ῬατΆ]1Ε] 15 ἴῃ ΝΠΠ 508 ἢ ἢ. φέρειν -- ἸἸΠ’ 
(ἴα τΠ6 5ἰηἰβίευ βεπβα οἱ ἄγειν καὶ φέρειν : 
εἴ. Δατυς 76:2 Α). Οἡ ἴΠ6 ροβί([οη οἵ ἐπι- 
γιγνόμεναι 5686 ΨΙΙ 5326 7. ὍΤῇῆε ψογὰβ 
ἀξιώσει νεώτερος ὧν κτὰ. σοΙΕΞΡΟΠα ἴο 
ΨΠΠ 568 Ε ἢ, ἀπά ἐὰν --- ἀναλώσῃ 15 
δι ογαϊηαία ἰο ἀπονειμάμενος τῶν πα- 
τρῴων (" ἷ5. ΓΑΙ ΠΟΙ 5. ργορουίγ,᾿ ποῖ, οὗ 
σοῦγθθ, " Πῖ5. ῬΡα τ ΠΟ ΗΥ ἦ: οὗ. ΠῚ 568 Ε). 
514 το ἀντεχομένων. ΤἼΘ τη14]6 οἵ 

ἀντέχω ἴῃ (πε 56η886 οἵ “ταϑιϑί ̓  15 6χ- 
{ΘΠ ΕΙΥ γάτα ; θὰϊ οοου5 ἴῃ Ατὐἱϑί. 27. Α΄. 
ΨΙΙ 3. 5828 18, ΡΟΒΒΙΙΥ ἴῃ Χαη. εἷδ Κ7:. 
6. 6, αὐτιὰ οσοαβίομα! νυ ἴῃ Ἰαῖοῦ Οτθεῖκ: 
5866. ϑιθρπαηυϑ Ηαβα 7.ἀε5. 5.ν. Τὴ 
ΡΙάβθπος οἵ μαχομένων τηα]κ65 1 πη] ΚΟ] Ὺ 
{παΐ ἀντεχομένων τηθδῃ5 “ οἰδανίηρ ἴο᾿ 50. 
ἴῃ {πΠ6 αἰττὰ46 οἱ 5:00] ϊοατίοη. 

14 οὐκ ἀναγκαίας. ἼΠε Δά]εοϊίνα 
ἀναγκαῖος ἰῃγουρ που {Π|5 σθηΐθηοθ ΟΟΠι- 
Ῥίμθ ἴῃς ἴννο β56ῆβ8ε5. οἵ “πβοοϑβαιγ )( 

τὰ Α;Π: οὔ. ΑἸ. 

βιρευἤιοιιβ,᾽ απα “ τοϊαιθα Ὀγ {Π6 [165 οὗ 
ῬΙοοά., Βοβαπαιϊιθί ᾿ιι5.] 7 ἄτγανν5 αἰΐθη- 
τἰοὴ ἴο {πΠ6 δἴπρι!αῦ ραῖμοβ δῃα 2ῥείας οἵ 
ΡΙαϊο5 νψογάᾶβ: οἵ. νὶ 470 Ὁ γ. ΒῸΓ [(ἢ8 
ῬάγΑ]}16] ἴῃ {Π6 δίαϊε 566 ΠῚ 5ύρ Β. 

574 Ο 1] πληγαῖς - δοῦναι. 5668 
ΨΠΠΙ ρ66 Ο 2. 

574 Ὁ 21 ἐπιλείπῃ:ς Ἵ11Π1ὸ ῥτοβεηΐ 
Πα5 Ὀείίου μΜ8 δι πουΥ, ἀπά 15. ᾿πΕυ]1η510- 
ΑἸ]ΥῪ τοῦθ ἀρριορτίαΐϊθ {πῃ (Π6 δουῖϑί : 
ἐἐῃηδπὶ οἱ οἱ αιοα βοχαίξανς ξυνειλεγμένον 
ἢ νυαρὶθ γοϑροπάθι εἴ 60 ἴρβο [θη ρουΐθ 
Ῥαηοίο αι Ραϊγηοηΐαιι ἀδἤοθια ἱποῖρὶς 
ΒΙαπὶ ἰδίαπὶ αὐ ]Ἰαϊγοοϊηϊα οἱ ϑαου]ορία 
ΔΌΥΙΡΙ δοσαγαίίιι5 βρη βοαι᾽ (Η 6Π16ὺ π. 
Ογίΐ. Ρ. 4)... Οὐῃίταβι ΨΠΙ 568 Εὶ 71. 

23 ἐφάψεται: “ρα Πἰπιβο!ῖ ἴῃ ἴοι ἢ 
γ᾽ (στὰ ἐγι.Βεγηλγηερ σεΐφενι ΘΟ  Π 61 461}. 
ΤῊΣ ἀε!Ἰοαΐα δα ἢ μη ἶϑι 15 πλϊδϑαα Ὀγ {Π6 
1 ΠΡ] 5. {γα μϑ] αἴουϑ. 

24. ἱερόν τι νεωκορήσει : “1}} συγ Ρ οὐἱ 
ἃ ἰομρ]6.᾽ ὙΤὴδ δα ρΠεμλϊσπὶ Πα 6 

[0] 
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25 καὶ ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν, ἃς πάλαι εἶχεν δόξας ἐκ παιδὸς περὶ 
“ Ν Η “Ὁ Ν 7, "4 ς δ απ 

καλῶν τε καὶ αἰσχρῶν, τὰς δικαίας ποιουμένας, αἱ νεωστὶ ἐκ δου- 
Ἂ,; “ Ὁ ᾽ν ὟΝ ὃ “ ΑῚ » Ἂ (15 ,ὔ 

εἰας λελυμεναι, ορυφοροῦσαι τὸν ἔρωτα, κρατήσουσι μετ ἐκείνου, 

Ν , Ν " » ΄ Ξ 2 “ 3 Ι ἌΒΟῸΝ " . Ν 

αἱ πρότερον μὲν ὄναρ ἐλύοντο ἐν ὕπνῳ, ὁτε ἣν ᾿ αὐτὸς ετι ὑπο Ἐὶ 

νόμοις τε καὶ πατρὶ δημοκρατούμενος ἐν ἑαυτῷ" τυραννευθεὶς δὲ 

ὑπὸ ἔρωτος, οἷος ὀλιγάκις ἐγίγνετο ὄναρ, ὕπαρ τοιοῦτος ἀεὶ γενό- 
Υ Ν , “ 2 , "4 , Ψ. “0 

μενος, οὔτε τινὸς φόνου δεινοῦ ἀφέξεται οὔτε βρώματος οὔτ ἔργου, 
᾽ Ἂ, “ 5 5 “- Ἐς 99} 5 “ » Ἷ Ἂν; ᾽ Ἂ 

ἀλλὰ | τυραννικῶς ἐν αὐτῷ ὁ ἔρως ἐν πάσῃ ἀναρχίᾳ καὶ ἀνομίᾳ 
- [ἢ “λας Ἂ , τ " Ἷ 3. τ, “ ΄ 

ζῶν, ἅτε αὐτὸς ὧν μόναρχος, τὸν ἔχοντά τε αὐτὸν ὥσπερ πολιν 
ΕΝ ΒΝ “-“ ῇ [ ς , Ν Ἂν . Ν « Ν ῇ 

ἄξει ἐπὶ πᾶσαν τόλμαν, ὅθεν αὑτόν τε καὶ τὸν περὶ αὑτὸν θόρυβον 
Χ 

Ἂς ""» «ς 

θρέψει, τὸν μὲν ἔξωθεν εἰσεληλυθότα ἀπὸ κακῆς ὁμιλίας, τὸν δ᾽ 

ΠΙασιταϊθα ΕΥ̓ Οἱςετο᾽β ᾽εβί ἀθουέ Ψεσγαϑ, 

ἐς αΐασατη αὐ οτηπῖα νεγγεγεῖ "ἡ (Ὁ αϊηΐξ. Ἱ 

3. 55). ϑυϊάαθβ Πα5 νεωκορήσει. ἐνίοτε 
ἀντὶ τοῦ ἱεροσυλήσει᾽ κορεῖν γὰρ λέγουσι 
τὸ καλλύνειν, τὸ σαροῦν (΄5Μεερ ̓) καὶ 
ἐκκαλλύνειν. ὙΠα δχρ απαίίοη οἵ [ῃε 
ΘΟΒΟοΙΙασὶ 5 [655 δοοιταίθ. 8686 8]50 

ΘΟ ὧς «ϑελοίίίς Ρ. 34 μὰ ῬΠΟΙΒ 1 
Ῥ. τοῦ (εἅ. Ῥογβοη) ἱερόν τι νεωκορήσας " 
εὐφημότερον ἀντὶ τοῦ ἱεροσυλήσας (85 
επιοπεα ΟΥ̓ ϑομποι ει). [.. Δπα 5. 58Υ͂ 
{παὶ νεωκόρος ἄοε5. ποῖ τῃβᾶῃ “ΕΠ1Ρ16- 
5αρου ἡ {Π1 ῬΏΙΟ, ὈὰΓ [πΠ6 Ργεβεηΐ 
Ῥαβδᾶσε 5ῃενδ {παΐ (815 πηθδηΐηρ ἰ5. δἵ 
Ἰεαβί δ5 οἱ δ5 Ῥ]αΐο. 

2,6 δικαίας. ΤΕ Ἰείίειβ αἰαὶ 8γΓ6 
νυ θη ονοῖ δῇ εἴᾶβασθ ἴῃ ΑΔ, 50 [ἋΠδϊ 
186 βοῦῖθε πὰ Πᾶνα οὐ σῖηα}}ν νυ Θ ἢ 
δίκας, ὙΠ Ϊο ἢ ΔΡΡΘΑΙ5. ἴπ 41}} οἴπεὺ Μ85. 
Τῆς ϑομο αϑσὲ τεαα δικαίας, ἃ5 ΔΡΡΕδΥ5 
ἤτοτη μἰβ ρδίδρῆταβε τῶν δοξῶν τῶν 
ἀγαθῶν, ἃς πάλαι εἶχεν, δ! πὸ ΟΠ6, 
βίποθ Βε κου, Πα5 δάορίβα δίκας ἐχοθρί 
ΘΙΔΠΡαιτη. τὰς δίκας ποιουμένας 15 1πΠ46- 
{δη51016, δηα χρηστάς ἴῃ 573 Β; ἴο ΠΟ 
ΡῬΙαίο Ποῖα σοίευϑ, πος δικαίας γἱρῃΐ, 

ποιουμένας κτὰλ. ποιουμένας -- “ 80- 
σουηΐεα᾽: 5686 οἡ Ι 408 Α. πὲ 
νγογάβ. ἐκ δουλείας λελυμέναι σοττεβροπά 
ἴο ΨΙΠ 567 Ε. ὄναρ 15 Δ Δἀνογθῖα! δο- 
οὐπαϊῖνο: οἷ. ὙΙΙ 5290 Ο 2. πὲ εοχ- 
Ρτοϑϑίοη ἐν ὕπνῳ, {ΠουΡ} εχοϊβεά ὈῪ 
Οορεὶ (7. 2.3}. 525)», 15 αυῖία ᾿η Κεερίηρ 
ψ ἢ ῬΙαΐο᾽ 5 μόεγέας ογαΐϊογιεῖξ. 

574 Ε 29 ἐν ἑαυτῷ. 80 4150 ἴῃ 
5796. Ηδργνεγάθη 64}15 ΤΟΥ ἐν ἑαυτοῦ, 
ΜΠϊοῃ σου]ά, οἵ σουγβθ, ΟὨΪΥ τηθδῃ “ ἴῃ 
Ἡΐς φθηβθβϑ᾽: 566 ΒΙαγάθβ οὐ Ασ. "γαςῴς 
642. 

20 γενόμενος κτὰ. γιγνόμενος (ἸΟΠαγα 5 
ἴῃ Οἱ. έν. ΨΙΠῸ Ρ. 23, ἰο]]οννίηρ 5ϊ16- 

ῬΠΔΠι5) ἰ5 ἃ σγοιπά]655 σοπ]θοΐατθ. ΤῊΘ 
Ἐγγαηηΐοα] τηδῃ τηπδί πᾶνε τϑδοῃϑα (ἢ 5 
βίασε Φ6707γ6 δ 5.1ο]ς5 αἵ ποίπίηρ. Οπ βρώ- 
βατος 5688 571 Ὁ 722. 
575Α 2. ἅτε αὐτὸς κτλ.: “ Ὀεϊηρ 

ΕΪΤηΞοΙΓ ἃ πη πατο ἢ ὙΠ 5016 σα Ψ01 
ποΐ ΟὨΪΥ ἰϑδα {π6 τηδη ἴῃ Ομ Π6 ἄννγ6}}5 
85 ἴῃ ἃ ΟἸζΥ ὑπίο δνειῦ ἔοιτη οἵ ἀαιίησ᾽ 
εἴς. τε ἴβ5 ιϑεα ἀνακολούθως : 566. ΟἿ 1 
373 Β. Ὑηεὲ ψογάβ ἅτε αὐτὸς ὧν μόν- 
ἀρχος ϑιρρεβδί δ (Π6 ΡῬΊΌΡε ϑβιρρίε- 
τπθηξ οὗ [π6 τε οἷδιιβα βοπιοίῃϊηρ {Κα 
“Ραΐ νν11] δ͵5ο τηδῖΐζα ἀζηὲε ἃ ἰγιαπί ἰοο : 
Δα {Π6 βεηξτηθπέ ἀρ ΡβαΥ5 ἴῃ ἃ βοῃιον Πδΐ 
ἀἰβδγεπί ἔουμ ἴῃ 575 Ὁ, Ὁ (ΕΓ 5668 
γ71.). 80. Ηοείεσ (δ 2αγέ. 16]. Ρ. 14) 
ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ Ἔχ] αἰηβ [Π6 ραββασθ. ΟΠ ΠΘΙ ὉΥ 
πηἀογβίδηβ κυβερνῶν οΥ 1ἴπ6 {κε (ἰο 
Ῥαϊαπος ὧν) αἴΐζεγ. πόλιν---ἃὴ ᾿ΤΏΡΟΒ510]6 
βοΙαἱΐοη, ὑπο Πα Ὠϊπη56 1] ἀραπαοηδαᾶ 
αἰϊουνγατάβ ἴπΠ Πἰ5 (ταηϑ᾽αιοθ. ΟἸΠΘῚ5 
ΘΔ ΠΟΕῚ τε (Φ δῃα ϑ.14]]Ὀδυτη), ΟΥ̓ βιισθαβί 
ἔχοντά τε καὶ τρέφοντα (ἸἈῚΟΠΑΓα5). 
ΝΕΙΓΠΕΥ ῬΙΌΡοβαὶ 15 δἰ ΠΕΥ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ΟΥ̓ 
ῬΙΌΡΑΡΙ6. ὙΠηῈ ψουάβ ὥσπερ πόλιν Πᾶνε 
αἶΞο οαιιΞοα αἰ Ποῦ] ; ἀπά ΝΙΠπά. Ἐὸ οἴου 5 
τῆς ἰησεηΐοιιβ ετηθηδαίίοη πώλον (576). 
Θῃοι]α ὥσπερ πόλιν Ὀ6 οοππεοίεα ψΊ ἢ 
τὸν ἔχοντά τε αὐτόν ΟΥ̓ ΜΙΙῃ ἄξει Ρ ΤΠΘ 
Ιαϊίευ νίενν Πα5 Βι[Ποτΐο, 1 εν, θθθη 
Β6]4 ; αὶ {πΠ6 ἱπιγοάποίίοη οὗ [Π6 ρδγα!] δὶ 
5. ΟΙῪ ἀν]ςνγαγά, απᾶ, ἴῃ Ροϊπί οἵ (δοΐ, 
ποῖ τΠογ "Ερως ποὺ Ἔνθη {ΠῸ ἔγγαηΐ ΠΙΠ56 1 
νγα5 βαϊά ἴῃ Βοοῖς νΠΙ ἴο ἰδαα (Π6 οἰ Υ 
πο ἀατίηρ ἀθεβ5 (Υ111 566 ἢ ἢ., αποίρα 
ῬΥ ϑι4]ΠὈαῖιη), 15 ποίμίησ ἴο {Π6 Ροϊηῇ). 
Οἱ {Π6 οἰδεῖ νίενγ ὥσπερ πόλιν 15 παίαγΑ] 
ΔΗ εαϑυ: ἱξ ὁ ἔρως 5 α μόναρχος, ὁ ἔχων 
τὸν ἔρωτα ἰ5 ἴΠ6 πόλις ΨΨΠΕΥΘ ΠΕ 1165. 
ΟΙ. ἕως ἂν ἐν αὐτοῖς ὥσπερ ἐν πόλει 
πολιτείαν καταστήσωμεν 500 Ἑ. 

δ7Ὁ 
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Μ ε ν “Ὁ » “ Ν «ς “ 5 ,ὔ Ν 

ἔνδοθεν ὑπὸ τῶν αὐτῶν τρόπων καὶ ἑαυτοῦ ἀνεθέντα καὶ ἐλευθερω- 9 
΄Ζ Ὰ ᾽ ᾿ς ε “ [ον ΄ ι Ν μι Ψ θέντα" ἢ οὐχ οὗτος ὁ βίος τοῦ τοιούτου; Οὗτος μὲν οὖν, ἔφη. 

Ην “- 

Β Καὶ ἂν μέν γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὀλίγοι οἱ τοιοῦτοι ἐν πόλει ὦσι ἱ καὶ 
“. ΓᾺῚ , ἤ »“ 

τὸ ἄλλο πλῆθος σωφρονῇ, ἐξελθόντες ἄλλον τινὰ δορυφοροῦσι 
τύραννον ἢ μισθοῦ ἐπικουροῦσιν, ἐάν που πόλεμος ἢ" ἐὰν δ᾽ ἐν 
εἰρήνῃ τε καὶ ἡσυχίᾳ γένωνται, αὐτοῦ δὴ ἐν τῇ πόλει κακὰ δρῶσι 

- ἈΝ ΄ 

σμικρὰ πολλά. Τὰ ποῖα δὴ λέγεις; Οἷα κλέπτουσι, τοιχωρυ- 
χοῦσι, βαλλαντιοτομοῦσι, λωποδυτοῦσιν, ἱεροσυλοῦσιν, ἀνδραποδί- 

τρίς “ Ἁ 

ζονται" ἔστι δ᾽ ὅτε συκοφαντοῦσιν, ἐὰν δυνατοὶ ὦσι λέγειν, καὶ 
“ Ν “ “ θὰ, ἣν ᾿- 

ψευδομαρτυροῦσι καὶ δωροδοκοῦσιν. Σμικρά γ᾽, ἔφη, κακὰ λέγεις, 
Τὰ Ν , δ᾽ δ᾽ }] Ἃ Ν Χ ἃ γὰρ σμικρά, ἣν δ᾽ ἐγώ, πρὸς τὰ τ5 

μεγάλα σμικρά ἐστιν καὶ ταῦτα δὴ πάντα πρὸς τύραννον πονηρίᾳ 
τε καὶ ἀθλιότητι πόλεως, τὸ λεγόμενον, οὐδ᾽ ἔκταρ βάλλει. ὅταν 
γὰρ δὴ πολλοὶ ἐν πόλει γένωνται οἱ τοιοῦτοι καὶ ἄλλοι οἱ ξυνε- 

Ι .“᾿.. 5 ,, ἣν ς “ 

Ο' ἐν ολίγοι ὦσιν οἱ τοιοῦτοι. 

Ιο 

17. ἴκταρ Π: ἵκταρ Α. 

5 ὑπὸ τῶν- ἑαυτοῦ Πα5 Ὀεεπ (α]]οα 
4 ποηβθηβ6 ̓  ὈΥ ΕἸΟΠατά5, ΨηῸ σοΠ] οί γ65 
ἔογ καὶ ἑαυτοῦ εἰϊπεγ ἑαυτῷ, οΥ καὶ αὐτόν : 
Ἡεγνγοσγάξη οοηίθηΐβ μ᾿ πη561 τυ τ ἡ δ] βεϊησ 
καί. Τὴ ἰοχὶ 15 ἀϑβαγθ]ν βοιπηᾶ; δηα 
δἰ Πουρ 5.4] Όαιτη 15 Πόσα αἱ ἔααϊι, Ν ετ- 
Το ἤγθη σΟΥΥΘΟΙΪΥ Θχρ]αϊπθα [Π6 Ῥαββασα 
85 Ἰοῃσ ᾶρῸ 85 1870 (2. “μα. ΡΡ. 112 [{.. 
καί 15 γιέοψιέε, ἃτιὰ νγε 5ῃου]α ἰγδηβαΐα 
“ΌΥ τηθδηβ8 οὗ [6 538Π16 αἰἰβροβι [05 ἴῃ 
ΕἸ πη56 1 αἰσο (“ ἀπτοῃ ἀἸθβεῖρεη ΕἸρϑη- 
Ξοῃα [θη Διο ἢ 5ε 6 Υ 5610 5: " Ψεπη χη). 
τῶν αὐτῶν 55. 45 ἴποβε οἵ Πὶβ 6ν1] α550- 
οἰαίβ5. Τῆς Ὠιβίουυ οἵ [πε δίαϊε ἔατγ- 
ὨΪΒΠ65 δὴ δχαοί Ῥαγα]]8] ἴῃ {ΠῸ σοηίταϑβί 
Ῥείννθθηῃ (ῃ6 Ἴογεῖϑηε ὙὩΘΥΟΘΠΔΥ165. ἀπά 
ἴῃ διηαποὶραίεα 5]ανεβ (11 567 Ὁ, Ε). 
7ονεῖ 5. γαηϑ]αίϊοη 15 χρῃῖ, θὰΐ ἴῃ ἢΪ5 
εὐἀϊζίοῃ Π6 51{1}1 ἰαϊκεβ καί α5. "αηὰ. 

575 Β 11 κλέπτουσι κτλ. γερα]}}5 
Ι1.3448 (ἡ οΥ6 566 22.) δηα 248 Ὁ. ΕἼΟΠῚ 
Χοη. 27222.1. 2. 6 δῃὰ «γρι. 4. 36 1ἱ 
ψνοσ]α βθοῖὴ {Ππαΐ {Π 656. οὐ μη 65 6 ΥῈ ΘΟΠῚ- 
ΤΊΟῊΪΥ οἰϊεα 5 ἰπβίδῃηοθς οἵ ἀδικία ἴῃ 1Π8 
Θοογαίϊος. βοῆοοἹ. Οἱ, αἰθϑο ἀσ. Ζλεε. 
817 {. 

575 15 ἐὰν---τοιοῦτοι ἰ5 Ὀταοϊκείες 
Ὀν Ἡευννεγάθη. Π6 ννογάβ αὐ σθυία η]ν 
αἀϊῆοα!ε, ᾿Γ σμικρά γε κακά Ὅς ἰαΐκξοὴ 
8ἃ5 ἰγτοηΐοαὶ, Ὁ Γ νὰ ἤᾶνθ πὸ τίρῃϊ ἴο 
ΤΟΠοΥ ἐάν ὈΥ “ανϑη 1{᾿: “ἃ 518}} οδία- 
Ἰορστις οἵ δν}]85---(ενθη) {{ {ποτα αὐ ΟἿΪΚ 
ἃ. ἴενν 50 ἢ τη "ἢ ]. αηὰ Ο. Βαῖ (ποτα 
18 ΠῸ 'τΟΥ. Τῇε πιθδηΐϊηρ 15." Ταπθ, {ΠΕΥῪ 

47,6 51η8]1] δν}]5, 1 βις τηθη αὔθ ἴδνν ἴῃ 
Πυτηθοσ. “Ὑε5,᾽ 514 1, “ΓῸΓ 5124}} 15 
5128}} ἴῃ σοΙΏρΑΙΒοη ΜΙ στοαί. Ααϊ- 
τηδηιι5᾽ σαψέαΐ ῬΥΘΡΑΓΘΒ 15 ἴοσ ὅταν γὰρ 
δὴ πολλοὶ κτλ. Ρε]ονν. 

ιό πονηρίᾳ: “ἴῃ ταβρεοὶ οἵ ἃ οἰϊγ5 
ΘΟ Πα Ππα85 Δ Πα τηΐϊβεσυ. ΕῸΥ {πε ἀδ- 

{ἰνε5 οἷ. ΝῚ βο9 Ὁ (σαφηνείᾳ καὶ ἀσαφείᾳ), 
ΨΙΠ 555.Α πᾷ ἰηΐτα 57γύ Ὁ. [15 ὑπηϊοῃ 
ψ ἢ ἀθλιότητι 566 Π15 ἴο 5Π6} ἱπαΐ πονη- 
ρία 15 ἤετα “γε πο πεβ5 ᾿ γαῖ σ [ΠδΠ 
“νοο,᾿, ΔἸ Ποιρ (Π6 ατεεκβ 14 ποῖ 
ΟἸθαυν βαραγαΐθ {Π6 ἔνγο ἰ4θαβ (5886. ΟἹ 1 
335 Β), ἃπῃά [ἴῃ Ρ]αΐο ψισκεάμθθβ ὡς 
ΤΏΙΒΘΙΥ. 

17 οὐδ᾽ ἵκταρ βάλλει : “τὸ ποίῖ ψίἢ- 
ἴῃ βίρῃηξ οἵ." ΤῊ ριόνειθ πηθδηβ οὐδὲ ἐγγύς 
ἐστιν (Τῖοροη. πὶ 46. ΤΠδ οἴου βοιγοαβ 
α΄ ρίνθβη ἴῃ [Γι θαΐβοῃ ἃ. ϑομποιάθν τη 
 αγοῦνι. Ο7΄. 1 Ῥ. 43). Ειβίδι ϊὰβ (172 
Οὐ. τι 292. 27, αποίεα ὈΥ ϑομηοι οτ) 
ΔΥριι65 ἴου {πὸ σοιρῃ Ὀτγααιπηρ ἵκταρ (568 
47. 21.), οα΄ [Π6 στουπα (μαὶ {πΠ6 σνοτὰ 
ΘΟΠΊ65 ἔσομη ἱκνοῦμαι; ἴγαξ 1ἴ 15. οΟἰθαὺ ἰτοιὴ 
ἢϊ5. αὐραμπηθηΐ, 85. Ὑν6}] ἃ5 ἔγοπὶ ῃ6 οἴ ποὺ 
Δα ΠΟΥ 165, {παὶ ἴκταρ ννὰβ ἴῃ68 Ὑδραϊαγ 
Ρτοηαποϊαιϊοη. 

ὅταν γὰρ δὴ κτὰ. ΤἼδ {γγϑηῖοδὶ 
ΤΏΔ ἰδ ἰκὸ [Π6 ῬΒΪ]ΟΘΟΡΠΟΥ ἴῃ ση6 τὸ- 
ϑρθοί. Ηδξ ἀοφβ ποῖ αἰίαϊῃ ἰὸ 15. {]] 
ἀενεὶορπιθηΐ οχοθρὶ ἰπ ἃ οἷἵγ τηθοὶ (οσ 
Ὠϊπι. 8668 ΥἹ 4074 δῃηὰ Ναί] ςβῃῖρ εκεί. 
αγιαὶ Κερι. τι Ὁ. 318. Δ μετὰ δήμον 
ἀνοίας οἴ. ϑοΙοη γαρ, τι δά. Βειρκ. 
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, 2 “ " “ - Ν ΟῚ “ οἱ ,ὔ 5 πόμενοι αὐτοῖς καὶ αἴσθωνται ἑαυτῶν τὸ πλῆθος, τότε οὗτοί εἰσιν 
«ς ᾿ γι “ - “ “ 20 οἱ τὸν τύραννον γεννῶντες μετὰ δήμου ἀνοίας, ἐκεῖνον, ὃς ἂν αὐτῶν 

, ᾽ Ν ἴω ΄ὔ “ “Ὁ [ο 

μάλιστα αὐτὸς ἐν αὑτῷ μέγιστον καὶ ἱ πλεῖστον ἐν τῇ ψυχῆ Ὁ 
͵ “ 2 , ΟῚ 7 Ἃ τύραννον ἔχη. Εἰκότως γ᾽, ἔφη" τυραννικώτατος γὰρ ἂν εἴη. 
Ε] ἴω τὸν Ν ε 7 «ς 7 ὌΝ Ν Ἁ ΄ 

Οὐκοῦν ἐὰν μὲν ἑκόντες ὑπείκωσιν" ἐὰν δὲ μὴ ἐπιτρέπῃ ἡ πόλις, 
“ , 7 7] 7- εἰ 

ὥσπερ τότε μητέρα καὶ πατέρα ἐκόλαζεν, οὕτω πάλιν τὴν πατρίδα, 
ΣἾΜΑν φΦ}ὔ 3 Α , 

25 ἐὰν οἷός τ᾽ ἢ, κολάσεται ἐπεισωγόμενος νέους ἑταίρους, καὶ ὑπὸ 
΄ Ν , Ν , , ͵ “- 

τούτοις δὴ δουλεύουσαν τὴν πάλαι φίλην μητρίδα τε, ἹΚρῆτές φασι, 
᾿Ν ,ὔ ͵ Ν ͵ Δ “ Ν ᾿ ““ καὶ πατρίδα ἕξει τε καὶ θρέψει. καὶ τοῦτο δὴ τὸ τέλος ἂν εἴη τῆς 

Ὶ θ ,ὔ κα ΄, 3 ὃ ΄ Ι “ ς5.᾿ ὦ ΄, , 
ἐπιθυμίας τοῦ τοιούτου ἀνδρός. ἱ Τοῦτο, ἦ δ᾽ ὅς, παντάπασί γε. Ἐὶ 

ΡῚ ἴω ψν ᾽ »"} , -Ό ,ὔ ͵ ,ὔ 2 ᾽ὔ Ν Ν ΒΕ 

Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὗτοί γε τοιοίδε γίγνονται ἰδίᾳ καὶ πρὶν ἄρχειν; 
“ Ν 4 ΕΝ ἴον Ἃ ᾿ - 

30 πρῶτον μὲν οἷς ἂν ξυνῶσιν, ἢ κόλαξιν ἑαυτῶν ξυνόντες καὶ πᾶν 
ε , ς ο ἜΝ 52 ͵ ,ὔ 
ἑτοίμοις ὑπηρετεῖν, ἢ ἐάν τού τι δέωνται, αὐτοὶ ὑποπεσόντες, πάντα 518 

,ὔ “ - -“ 

σχήματα τολμῶντες ποιεῖν ὡς οἰκεῖοι, διαπραξάμενοι δὲ ἀλλότριοι; 
Ν , ᾿] Ν ΕΣ . , - , 

Καὶ σφόδρα γε. ᾿Εν παντὶ ἄρα τῷ βίῳ ζῶσι φίλοι μὲν οὐδέποτε 
γ᾽ ἘΝ ’ ΄ Ἂ 

οὐδενί, ἀεὶ δέ του δεσπόζοντες ἢ δουλεύοντες ἄλλῳ, ἐλευθερίας δὲ 
ν γ ᾽ ἘΞ ᾿ ΄ ᾿ 3 

5 καὶ φιλίας ἀληθοῦς τυραννικὴ φύσις ἀεὶ ἄγευστος. Ἰ]άνυ μὲν οὖν. 

Πῶς 
Ν δὰ γ..7 φΦ᾽ Καὶ μὴν ἀδίκους γε ὡς οἷόν τε μάλιστα, εἴπερ ὀρθῶς ἐν 

᾿Αρ᾽ οὖν οὐκ ὀρθῶς ἂν τοὺς τοιούτους ἀπίστους καλοῖμεν; 
δ᾽ οὔ; 
τοῖς πρόσθεν ' ὡμολογήσαμεν περὶ δικαιοσύνης, οἷόν ἐστιν. ᾿Αλλὰ Β 
μήν, ἢ δ᾽ ὅς, ὀρθῶς γε. 

το κάκιστον. 

σ "4 3 Ὶ Ν 

Κεφαλαιωσώμεθα τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸν 
ὕ , “ 

ἔστιν δέ που, οἷον ὄναρ διήλθομεν, ὃς ἂν ὕπαρ τοιοῦτος 

31. τού τι (νΕ] του τί) ΞΞΙ φ: τουτὶ ΑΠ. 

875} 21 πλεῖστον- τύραννον. ΤΠε καὶ Πλάτων καὶ Φερεκράτης. (ΟΙ. ϑγπηε5. 
τύραννος 15 ἔρως : 566 5754 τυραννικῶς ἐν 
αὐτῷ ὁ "Ἔρως---ζῶν ἀπά 573 Ὁ. ΤΗΪ5 οχ- 
ῬΙαηδίίοη, νυ ἢ νυ ῖοῃ ΘΟῃ πο θυ ἄρυεαβ, 
15. Ὀείίοσ παπ ἴο τηαϊζα τύραννος 6΄4]- 
νδ]εηΐ ΠΊΈΓΕΙΥ ἴο “πῸ γγαηηϊσαὶ ο]θιηθης᾽ 
(οἴ. Π| 382 Ὁ 22.) πα 50 νγϑαίζβη {Π6 ἴουεβ 
οἵ τυραννικώτατος γὰρ ἂν εἴη. ΡΙαΐο Πεῖα 
Ἰσποῦαδ {Π6 [οί {Παΐ 1Γ ἃ βιισοθβϑία! ἔγγϑηΐ 
Πᾶ5 βίγοηρ βαβϑίοπῃβ Π6 15 πιβιια}}]γ ποΐ 1655 
βίον 'ἴῃ σα ΡΘΟΙΥ δηα νν}}}. [1 ἢ νγεῖε 
ΘΓ ΓΟΙγ [6 5ανε οἵ Ῥαβϑίοη, ῃ6 ψοι]ά 
ποί ῥτονε ϑβιισσθβϑίαὶ. 

23 ἐὰν μὲν κτλ. Οἵ. δγοί. 325 Ὁ. 
Τῆς Ιἀϊοηλ, νὴ Ὀερίη5. ἢ Ἡ ΟΠΊΟΥ, 
5. Π]ασίγαιθα αἱ Ιθσπρὶῃ ὈγῪ Ηδινεγάθῃ 
77π: ΣΙΣ ΡΡ- 5551. ὙΠῈ τοίδσεποδ. ἴῃ 
ὥσπερ τότε ἰΞ ἴο 574 Ο. νέους 15. “πεν 
(Θομηθι θυ), ποῖ “γοιηρ᾽: οἵ. Ν ΠΙ 568 Α 722. 
Δα νεωστὶ φίλης, νεωστὲ φίλου 5748, Ο. 
μητρίδα ῬΠοίϊις5 (6ἀ. ῬοΙδοη 1 Ρ. 268) 
ἴη5 δχρίαΐηβ: μητρίδα' τὴν πατρίδα. 

32. 93. τάόοα Μίρῃπε μητρίδος, ὡς ἂν 
Κρῆτες εἴποιεν. 

247 ἕξει τε καὶ θρέψει: “νν}}} Πᾶνε δῃα 
ΒοΙα ’ (““Ππαθεῃ ἀπηα ἢδ]ίθη ἡ Θομπει ει). 
ὙΠΟΥΘ 15. ΠῸ βαύσαϑη ἴῃ θρέψει (““ {πᾶΐ 15 
Πΐβ γᾶν οἵ βιιρρογίηρ Ποὺ "Ὁ 1}. ἀπά (.): 
ΠΟΥ 4065 {π6Ὸ6ὶ νογὰ ἴῃ (Πἰ5 ραββδᾶρβ πίθδῃ 
τλογα {Πδη “κε αρ. 

20 τοιοίδε γίγνονταν. τοιοίδε ““ δὰ 5ε- 
ατιθηζία βρθοίας ̓"᾿ (ϑομ ποι 6υ), ἀπα γίγνον- 
ται ΞΞ “Ῥήονε {Ππεῃηβαῖναβ, ὅϑῃεν (ἢοιη- 
56 ͵Ινεβ,᾽ δ5 οἴϊζξεη. 
66. 2. ἀλλότριοι: 5.0. γιγνόμενοι, 

ταῖπου (ἢδῃ γίγνονται, ψνὨΪοῆ ΟΠ ΘΙ 6 Υ 
ΒΌΡΡΙΪε5. Τῆδ ῥδυιοῖρ]65. τα 4}1 ἴῃ δχ- 
ῬΙαπαίοσυ δρροβιἐϊοη ἢ τοιοίδε. Αϑί 
ὈΙα5 α5 τερβαΐ ὡς, ΨΥΟΠΡῚΥ : 5686 Ηεοἰηάοσῇ 
οἡ 7 εαεί. τό} Ἑ. 

3. φίλοι μὲν ---οὐδενί. 
3 ΔΠα ΝΠΙ 567 Β 71. 
56 Β τὸ οἷον κτλ.: “αὶ σζρίλαγις 

Γῇ Χεη. Ζἤΐεγο 



576 Ο] 

ἧ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ 96 331 

» “ - ’ Οὐκοῦν οὗτος γίγνεται ὃς ἂν τυραννικώτατος 
,ὔ Ὰ , Ἄρα Ἂ ᾿ς , » ΄ “ 

φύσει ὧν μοναρχήσῃ, καὶ ὅσῳ ἂν πλείω χρόνον ἐν τυραννίδι βιῷ, 
,ὔ “- ἴω 

τοσούτῳ μᾶλλον τοιοῦτος. 
ς ΄ 

ὁ ᾿λαύκων. 

ΓΝ. Αρ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ΤᾺ 

᾿Ανάγκη, ἔφη διαδεξάμενος τὸν λόγον 

Ἂ ὃς ἂν φαίνηται πονηρότατος, καὶ 
2 θλ , Ι 7 - “ , Ἀν ΄ ἀθλιώτατος ' φανήσεται; καὶ ὃς ἂν πλεῖστον χρόνον καὶ μάλιστα 

, -»" “ “-“ 

τυραννεύσῃ, μάλιστά τε καὶ πλεῖστον χρόνον τοιοῦτος γεγονὼς τῇ 
ἀληθείᾳ; τοῖς δὲ πολλοῖς πολλὰ καὶ δοκεῖ. ᾿Ανάγκη, ἔφη, ταῦτα 

[4115 εϑὲ, {υδ]θπη Ππχί πηι βιρτα (571 Ο, Ὁ, 
Ε) “ογριγ:1αγι{621᾽ (3141). ΤΕ Οχίοσχά 
εαϊίοτβ, ἢ Ὁ. ἀπὰ Ν., δῃα ἀρρδυθηίῦ 
αἶϑο ϑοῃρπείάεθσ, ἰταπϑὶαΐς “δ ἰ5 [Π6 τηδῃ 
ΜὯΟ ἴπ τϑα ν 15 ϑθο ἢ ἃ5 ψγὰ ἱπηαρὶηθα 
Βῖτη ἴῃ οὐἵ ἄτεαιη.᾽ ὙΠὲ Οτοεὶς 15 ρευμαρ5 
ἃ {π||16 βαρ] εν ΤΕ πψε ἴακα {15 νῖενν, θα 
Ι ἀριεα ΜΠ Βοβαπαπεῖ ἴῃ Ρῥτγείευγησ 
ΘιΑ]] αι πη 5, Ρασ ]ν Ὀδοδιιβα βοῇ ἃ βἰαΐο- 
τηθηΐ σου] βοαγοοὶΥ 6 ο4]164 ἃ κεφά- 
λαιον, δηα ὈΑΥΓΥ οπ δοοοιηί οἵ 574 Ε 
οἷος ὀλιγάκις ἐγίγνετο ὄναρ, ὕπαρ τοιοῦτος 
ἀεὶ γενόμενος ---αἂ 5ιτΚηρ ΟὈΒεγναίϊοῃ 
ψΠἸοἢ νου θὲ δἱ οὔοβ τξοδ]]εὰ ἴο 
Ααἀϊπιαπέίαθ᾽ πη, ΔἸ Πουρἢ {Π6 βίγοηρ 
Δης{Π65]5 θαίννεθῃ ὄναρ ἀπ ὕπαρ 15 Δ]0Π6 
βα!ποίεης ἴο βιιρσαθί [Π6 πιθαπίησ. ὅε 
δχρεοῖ Ὀσενιν δηᾶ σομρΥθσϑϑίοη ἴῃ ἃ 
ΒΕΠΊΙΩΔΙΎ ἀθβουριίοη οἱ [Π15 Κὶπά. ΕοΥ 
[6 Ῥαγροβεϑ οἵ στατηπηδίϊοαὶ ἐχρ]αηδίϊοη 
να 5Ποι] ΞῸΡΡΙΥ εἶναι αἰίεγ διήλθομεν 
(5 ψἪ ἀεβοιρεά ἃ τηᾶρ ἴο ὈῈ ἴῃ 
ἄτεατηβ ἢ. ὙΠα ΕἸ]Π|ρ58 15 Θαϑύ Ὀδοδιιδα 
οἵ ἢ: ἴοΥ δε---ἶ 15. Ἰορίοα!ν δηἰεοεάδξῃϊξ 
ἴο οἷον---διήλθομεν. 

11 οὗτος γίγνεται. οὗτος 15 ἴῃ [ἢς6 
Ῥτοάϊσαίθ. ἘῸΣ γίγνεται 5686 Οἢ ΡΠ] 
562 Α. 

13 διαδεξάμενος κτλ. Ν'ε Πᾶνε ΠΟΥ 
ΒΞ Πεα οὐγ ἀσοοιηΐ οὗ ἀεργανϑα οἰτ65 
δηᾷ ᾿παϊν!άτι41]5, πα [Π6 οπαηρα οἱ ἰπίου- 
Ἰοσαίοτϑ 5ϑῃθννβ {Πα ννγα ἅτ αἱγοιιΐ ἴο δηΐου 
ΟΠ ἃ ΠΕ βίασε ἴῃ [Πε6 ἀἰδβοιιϑβίοη : οἷ. ΝῚ 
4874, 506 Ὁ 4]. Ατ᾽βίοια Ὀ]ατηθ5 Ρ]αίο 
ἴογ τοί βαγίηρ ναὶ 15. ἴο [Ὁ]]ονν {ὙγΑ ΠΗ͂ 
(οί. Ἐ τ2. 123108 25 [{). [Ιἡ σὙθρὶγυ, Ρ]αίο 
ψνουῦ]Ἱά, 1 {Πϊηκ, ἢγϑὲ ροϊηΐ οὐἱ {Ππαΐ ἢ 15 
τοὶ τϑαυϊγεα ἴο τοι ἢ οἡ [15 50] εοῖ οἰ Υ 
ῬΥ ἴῃς τηδΐῃ {Π1|6515 οἵ 1η6 Δ εῤμόἰῖς οὐ ὉΥ 
ἴπε ϑρβοῖαὶ αἰπὶ ννῃϊοῦ 6 Πὰ5 ἴῃ νἱενν 
τπτουριουϊ ΒΟΟΚ5 ΝΠ δηά ΙΧ (566 Ψ1Ι 
5434 5.). Ηδ πιῖρῃϊ αἰζεγνναγάς οὔβεῦνα 
παῖ, βίποα {πῸ6ὶ θεϑὶ ορε οἱ ἰουπαϊηρ 
τὰς ρεγίδοίς οἷἵυ 1165 ἴῃ πη θαϊηρ ἂῃ ἀΌ5ο- 
Ἰὰαϊθ. ταϊοῦ οὐ οὴμα οὗ ἢϊς ἀοβθοθηάδηιβ 
ὙΠ 4 ἴονε οἵ ρεπυΐϊηθ ΡΠ] ΟΘΟΡΥ (ΝῚ 

400 8Β-5802 6), [ἢε ἀεδρεβὲ ἀδυῖηεθ5 
Ῥειπαρβ οοπίαϊπεα ἃ Ριοπιϊδα οἱ [Π6 
ἄαννῃ. ὅ6ε Ἐβρθοία!ν [πε βιγικίηρ Ρᾶ58- 
βᾶρε ἴῃ Ζατυς 7οο Ἐ---712 4. Ατίβίοι !α 
ΘΘΘῺ5 ἴο πᾶνε ὑπαθγβίοοα Πὶμὰ ἴο πιθδῃ 
1Π15 (ἐπεὶ κατ᾽ ἐκεῖνον δεῖ εἰς τὴν πρώτην 
καὶ τὴν ἀρίστην᾽ οὕτως γὰρ ἂν ἐγίνετο 
συνεχὲς καὶ κύκλος 1.5.}, ἀπ 4 οΥἸ [1Ο͵5865 Ὠϊπη 
ΔΟσΟΥΙΡῚΥ Πποϊη (πε δοΐβ οὗ δβχρϑυίεποα: 
Ρὰϊ {π6 ϑιισοεβθίοη οἵ ρο τϊεβ ἴῃ [ῃ6 
Δεῤιόϊϊε ἴα ποῖ ᾿πἰθηαθα ἴο 6 ἴῃ 8]] 
γεϑρθοῖβ, ΟΥ̓ Εν ἢ ΡΥ ΑΥΪΥ ἀπα ΟΠ εῆγ, 
Ὠἰβίουϊοαὶ (Ν1Π 543.ΑΧ 71.). 

576 Β--577 Β "}}λαὲ σλαϊί τῦό τὰν 
Ζλεγι αδοτεί ἐλε λαῤῥίγιθδ» Ο7 πγιΠπαῤῥίή7ιεες 
ο7 ἐλε τγηιαϊοϊάκαϊ τυο ἐς γηιοσί ἀδῤγανεώ ἢ 
Ἂς ἐς ἐλ εἰν, το τοῦ ἐλ Ἰπαϊοταμεαί δὲ 1γι 
2οἱγι 97 ἀαῤῥίήηιεδς ας τυοὶϊ ἂς υἱγέμο. “πᾶ 
ἐλδ εἷξν γε τυλίελ α ἐγγαγί γε ἧς οὐ αἰ 
εἴζήες ἐλ τυογ τέ αγιἰ γη0ςἐ τεγεπαῤῥγν. "γλαΐ 
ο7 ἐλε ἐνγαγιγίεαί ψιαγε 276 ἐλαί λας ἰυδά 
τοἑὰ α ἐνγαγιέ, αγιαἱ ἐς ἀϊηεσοῖ τεογουε7᾽ 
εαῤαδίε 97 7μασίν, τοῦδ ὀδσί αἰεεξίφ. Ζ:ΐ 
“5 ῥγείογιαί,, σαγ5 δοεγαΐές, ἐλαΐ τυὸ ομγεείσες 
2055655 ἐλέδέ φιαϊιηεαίϊογιδ, 

576 οὔ. δ'ῆε πᾶνε πον ἀϊβοιιββθά 
ὁ κάκιστος, Δα 1ζ ΟὨΪΥ͂ Τα Ππιαϊη5. ἴο σΟμ- 
Ῥαγε δίῃ ἢ ὁ ἄριστος 'ἰπ τεβρεοΐ οἵ 
ὨαΡΡίπεθθ ἀπά τηΐβεῖγ. 7ὴ6 ργδβεηΐ 
ΟΠδρίου ἰ5. ἱπιτοάιιοίουυ ἴο {Π6 {τα οὗ 
διρυμηθηῖβ ὈΥ πιθᾶη5 οἵ ΨῃΪοῸ Ρ]αΐο 
Ρίονεϑ [Παΐ {Π6 νἱοίουυ ταδί ΨἹ1ἢ ὁ ἄρισ- 
τος. ἘΠ5 ἀεβουρίίοη οἵ {Π6 πιῖβον οἵ 
[86 ἰγγδηΐ 15 Ῥαβθά, 45 ἢ νἱγίια!!ν [6115 
15, Οἡ ἴΠ6 αδνίάξφησα οἱ ἢὶβθ οὐ ὴ δΥ65 
(3577 Α, Β "12.), θὰ ννὲ ϑῃουἹά οἵ σουγβθα 
ΤΟΙ ΘΠ 6. {Παΐ ἴῃ 5010 ἢ οα565 ννῈ ἃ δρὶ 
ἴο 566 ψῇῃαΐ νγὲ νυν ῖβ ἴο 566, δῃὰ Ρ]αἴο᾽β 
ἀεβοιὶριίοη, γοραιάθ ἂ5. ἃ ρογίγαϊς οἵ 
Τυϊοη 55. 1, (που ρΡῊ 1{ ἀου 1655 ΡΌβϑ 5568 
ἃ οσεγίαϊη Πἰδίοτίοαὶ να]ιθ, πη  νγ6}} Ὀ6 
βου νν αὶ ονογάγαννη. 

576 Ο 18 τοῖς δὲ πολλοῖς κτλ. -- “8]- 
τπουρὴ {Π6 αγυϊἰτὰἀ6 ἀγα τ εἰς ̓ ποιι5 
Αἶθο ἴῃ {Πεὶγ νίοννβ.᾽ ΘΧρΎθϑδεβ 6. δῃῖζὶ- 
{Π 6515 παρ] θα ἴῃ τΠ6 δππρμαίὶς τῇ ἀληθείᾳ 
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“- ν ΒΩ δ 

γοῦν οὕτως ἔχειν. Αλλο τι οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅ γε τυραννικὸς κατὰ 
Ἀ 7 Ω Ἃ " ὡς , Ν Ν Ν 

τὴν τυραννουμένην πόλιν ἂν εἴη ομοιοτητι, δημοτικὸς δὲ κατὰ 
“ 

δημοκρατουμένην, καὶ οἱ ἄλλοι οὕτω; Τί μήν; Οὐκοῦν ὅ τι 
πρὸς 
πρὸς 

Πᾶν τοὐναντίον, ἔφη" 

, Ν ῇ ) [οὶ Ν 53 ᾽ “ Ἂ ὅθε σὸς 

πόλις πρὸς πόλιν ἀρετῇ καὶ εὐδαιμονίᾳ, τοῦτο καὶ ἀνὴρ 
" ὃ Ι Πῶ Ν " ΤΠ - 3 - » , 

ἄνδρα; ὥς γὰρ οὔ; Τί οὖν ἀρετῇ τυραννουμένη πόλις 

βασιλευομένην οἵαν τὸ πρῶτον διήλθομεν; 
ε Χ Ν δ τ ς Χ , Ε} δον 3 ε ΄ 

ἡ μὲν γὰρ ἀρίστη, ἡ δὲ κακίστη. Οὐκ ἐρήσομαι, εἶπον, ὁποτέραν 

λέγεις" δῆλον γάρ. ἀλλ᾽ εὐδαιμονίας τε αὖ καὶ ἀθλιότητος ὡσαύ- 
ἈΞ. , Ν Ν᾿ ΤΡ3.. τις , Ν Ν ΄ 

τως ἢ ἄλλως κρίνεις; καὶ μὴ ἐκπληττώμεθα πρὸς τὸν τύραννον 

ἕνα ὄντα βλέποντες, μηδ᾽ εἴ τινες ὀλίγοι περὶ ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ὡς χρὴ 
«. Ἂν , }] θό θ “4 θ 74 ᾿ ᾽ “ 

ὅλην τὴν πόλιν εἰσελθοντας θεάσασθαι, καταδύντες ἱ εἰς ἅπασαν 
᾽ ᾽ 5 - , Αλλ᾽ ὀρθῶς, ἔφη, προ- 

- τ “- τσ, , Ν » Μ τ 

καλεῖ" καὶ δῆλον παντί, ὅτι τυραννουμένης μὲν οὐκ ἐστιν ἀθλιωτέρα, 
καὶ ἰδόντες, οὕτω δόξαν ἀποφαινώμεθα. 

᾽ 

βασιλευομένης δὲ οὐκ εὐδαιμονεστέρα. ἾΑρ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ 
ἴω “ Ἂν “Ὁ σι ᾿ 

περὶ τῶν ἀνδρῶν τὰ αὐτὰ ταῦτα προκαλούμενος ὀρθῶς ἂν προ- 
ζω - ᾽ “Ὁ “ ὰ “ 

καλοίμην, ἀξιῶν κρίνειν περὶ αὐτῶν ἐκεῖνον, ὃς δύναται τῇ διανοίᾳ 
2 » ὃ Ν 0 » δὴ ὃ ὃ ο ν ε θ , ᾿ ἜΑ Σ ΝΜ θ ς “ 

εἰς ἀνδρὸς ἦθος ἐνδὺς διιδεῖν, καὶ μὴ καθάπερ παῖς: ἔξωθεν ὁρῶν 

ἐκπλήττεται ὑπὸ τῆς τῶν τυραννικῶν προστάσεως, ἣν πρὸς τοὺς 
» ͵ 5 9. κα ἴω “ 2 3 5 Ἵ “ ϑ ͵ 

ἔξω σχηματίζονται, ἀλλ᾿ ικανῶς διορᾷ; εἰ οὖν οἰοίμην δεῖν ἐκείνου 

23. ἀρετῇ Ὑρ ἴῃ πιᾶῖρ. ΑΞ: ἄρα ἡ ΑἸ: ἄρα ἡ ΠΙΞΙ͂. 

.ῤῤῇὖἷῤὁΓπ 8 ιιὃὃ““Π“ΠΠσΠσΠΠΠΠτΤἷ“ἵἷἝἷἝἷἕ}ΠἕἝἕ
΄ τ ΠΛ, τέ  Ὀ ὺ τ τ ττοοοΠ  ὦ 

ἡ τῇ δόξῃ. Ἡδετγνεγάθη᾽β σοη]θοίαγε τοῖς 
δὲ πολλοῖς ἄλλα δοκεῖ 15 5] ΠσΊ]ΔΥ]Υ [66 Ὁ]6 
ἀπ ᾿πείεραηί. ὍΤῃ6 ϑομο]ϊαθὶ ΠΘΔΕῪ 
ταπιαυς5 πολλὰ δοκεῖ" ἀντὶ τοῦ ψευδῆ" τὸ 
γὰρ ψεῦδος πολυχοῦν, " ἁπλοῦς δ᾽ ὁ μῦθος 
τῆς ἀληθείας ἔφυ. Οἡ Ρ]αῖο᾽Β σοῃΐεπηρί 
οὗ [Π6 τῇδ Υ 568 ΨΙ 494 Α 71. 

ταῦτα τείειβ ἰο {πθ6 ἴνγο Π.ΕβΈΊοη8, 
μοί ἴο τοῖς---δοκεῖ [{οἴπεγν δα, Ρ]αΐο 
νοῦ, 1 τὨἰη]ς, μανα νυ υϊβη τοῦτο ΠΕΥΘ. 

20 ὁμοιότητι, [πΠοπρὴ ἀουθιεα Ὀγ Αϑί, 
Οορει, Ηδεννεγάεπ, απ οἴ πεῖβ, ἰ5 βουηάᾶ 
ΘΠΟΙΡῊ : 566 ΟἿ ΨΙΠ 555. 
576} 23 ἀρετῇ. 866 (7. 5. ΤῊ6 

οοτίθοῖ τεαάϊηρ νγὰ8 ἢιδί τϑβϑίογθα ὈΥ 
ΘΟΠΠΘΙ ΘΓ 

26 εὐδαιμονίας---ἀθλιότητος κτλ. ΕῸΥ 
[η6 σϑηϊενα 5εὲ6 οἢ Ν 470 ἃ. μὴ ἐκπλητ- 

τώμεθα--, ἄο ποῖ ᾿εῖ 5 Ὀὲ ἀαΖ:)εα 

(Ὁ. «πὰ Ν.): οἷ, 5774. 7οννει 5 " Ρδηΐο- 
βἰσἰοἰζθὴ ̓  βασσοβίθ ἃ ΨΎοηρ ἰά6δ8. 

28 ἀλλ᾽ ὡς κτλ. : “Ῥαυΐ 45 1 15 Ὥδο68- 
ΒΔΥΥ ἴο ρῸ ἱπίο ἀηά 5Ξυννου [Π6 Θηζίγε οἰ(γ, 
ἀο ποῖ ἰδῖ ἃ ρίνε ουὔἋ ορίῃΐοη ὉΠῚ1] να 
Βανε οτθρί ἰηΐο {πῸὸὶ ψΒο]Ὲ οἵ [Π6 ᾿πίθυϊου 
ΔΠἃ 566ὴ ἴϊ,᾽ [{ ἰ56. Ρεβί ἴο τηαϊζα ὡς 

νἰγίμα ΠΥ οαιι5αὶ, 85 ἴξ οϊθη 15 θη ἀ6- 
Ρεπάθηξ οἡ ᾿πηρθγαίίνεβ. ΟΥ̓ ἱπηρθγδεϊνδὶ 
Ἐχριεβϑίοηβ (ῃεῖα ἀποφαινώμεθα) : οἴ. 
Ι 336 "Ὁ, ΙΡΥ͂ 420 Ε, “5)}7η:2. 180 Β εἴ Δ]. 
Ὑγ πὴ εἰς ὅλην τὴν πόλιν κτὰᾺ. οἷ. Ι᾽ 421 Β 
ἢ τοῦτο μὲν εἰς τὴν πόλιν ὅλην βλέποντας 
θεατέον κτλ. καταδῦναι Ῥ]ΑΥ ΓΑ] πυροοβίβ 
{παῖ να τῆθαη ἴο εἰπάθ {Π6 ἰγγαηῖ 5. εύα 
(οὗ, ἰπῆτα 570 Β, Οτγρ. 485 Ὁ). Ηδ 5Π8}} 
ποῖ οαίοῃ τι5 1 να οδῃ ΠΕΙρ 11. ἘΕῸΓ οἴ6σ 
νίεννβ οὐ {Π15 οἴαιβε 5ε6 Αρρ. 1. 

5171Α 4 τῆς--σχηματίζονται : “ οἷτ- 
οὐπηβίαποα ἃΠα ΡΟΙῚΡ οὗ πια)εβϑίγ, ΜΠΊΟἢ 
[ΠΥ Ρὰξ οὐ ἴο ἴῃε ψουϊά ουΐδϊαε. ᾿ 
ΟΥ προστήσασθαι Χ 500 Α 71. δπ4 (ΜΙ 
ΘΟΒΠοΙ θυ) 11 265 πρόθυρα μὲν καὶ 
σχῆμα---περιγραπτέον. τῶν τυραννικῶν 
βθθπς ἴο Ὀ6 508}}ν ἴαἰκοῃ ἃ5 τηδϑοι] ]η6, 
ἴῃ ν᾿ ΠΙΟἢ σαβο ἴΐ ταϊρῃξ παν θθαη οτηϊθὰ 
νἱ που δὴν 1055 ἴο {πε πηδαηΐηρ. 1 Πϊης 
1 5 ἴῃε σεηϊονε οἵ τὰ τυραννικά : οἵ. Β 
Ρεῖον ἐν οἷς μάλιστα γυμνὸς ἂν ὀφθείη τῆς 
τραγικῆς σκενῆς. 

εἰ οὖν οἰοίμην κτλ. “1 {πεη 1 
5Ποι]4 {πϊπὶς τὸ τἰρῃϊ ἰοσ 81] οἵ ἃ5. ἴο 
Ἰἰδίδπ ἴο {86 τῆᾶῃ ννΠῸ ἴ5. θοΪῃ ΟΑΡΔΌ]Θ 

") 

δ 
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͵ὔ “ “ -“ , 

πάντας ἡμᾶς ἀκούειν, τοῦ δυνατοῦ μὲν κρῖναι, ξυνῳκηκότος δὲ ἐν 
“ “- , 7 “- 5 ͵, 

τῷ αὐτῷ καὶ παραγεγονότος ἔν τε ταῖς κατ᾽ οἰκίαν πράξεσιν, ὡς 
Ν᾿ αν ὡς . ἢ " ιΧ 2 τ ’ Χ ΕΝ ΕΣ θ ΄ πρὸς ἑκάστους τοὺς οἰκείους ' ἔχει, ἐν οἷς μάλιστα γυμνὸς ἂν ὀφθείη 

τῆς τραγικῆς σκευῆς, καὶ ἐν αὖ τοῖς δημοσίοις κινδύνοις, καὶ ταῦτα 
, ἴω , 9 ᾽ὔ 

πάντα ἰδόντα κελεύοιμεν ἐξαγγέλλειν, πῶς ἔχει εὐδαιμονίας καὶ 
» γι « 3, ΑΝ Ἁ ΕΙΣ 

ἀθλιότητος ὁ τύραννος πρὸς τοὺς ἄλλους; 

Βούλει οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, προσποιησώμεθα ἡμεῖς ταῦτα προκαλοῖο. 

8. ἂν ὀφθείη ΤΠ: ἀνοφθείη Α. 12. 

Ὀρθότατ᾽ ἄν, ἔφη, καὶ 

προσποιησώμεθα ΑἸΠ: προσποιησόμεθα ΑΞ. 

οὗ Ἰπᾶρίηρσ᾽ εἰσ. ὙΠα ἀϊαϊοσιιβ ἰουμῃ ἰ5 
βἰγαϊπθα αἱιηοδὶ ἴο Ὀγεαϊζίησ ἴῃ {Π|5. τα- 
τη ΚΑ Ὁ ]6 βεηΐεηοθ. ε αἴξ ἃ}1 ἴο 6 
5116 ηΐ δηᾷ Ἰἰβίεη ἴο Ρ]αΐο Πἰπι56][, Ρ]αΐο 
ταῖς [αἰ τν οἰ αἰπὶ ποτὰ 5. Ῥ5υοΠο]ορίσαὶ 
βίμἸε5. ἀπα δχρϑυίεπμοα 45 ἃ ἰθδοπεῖ, ἴο 
Βα δυνατὸς τῇ διανοίᾳ εἰς ἀνδρὸς ἦθος ἐνδὺς 
διιδεῖν Δ! 50 δυνατὸς κρῖναι, ἀπ 6 Παά 
᾿νε πάθον {ΠεῸ βαπηα τοοῦ ἢ ΠΙΟΠυβῖα5 1 
οἵ ϑυγαοιθθ. Ὑπὲ ροεῖ Οὐαν νγὰ5 ὁπ6 οὗ 
16 ἢτοὶ το οὔβεῖνβ ἴπαὶ Ῥ]αΐο 15 Ποῖα 
τηθαηῖ. 

677 Β 8 ἐν οἷς --,Διηοησ ὑνΠοτη᾿ ἰ5 
ΒΌΓΕΪΥ ὈαίΓΕΥ δηα πιοῦα παίαγαὶ ἔμδη ἐν 
αἷς, ΜΏϊΟΙ ἘΙΟΠατγάς μα5 σοπη]εοίατεᾶ. ΤΠα 
ἰγγαηΐ αν δ5]146 [ῃ6 τηδϑὶς ἴῃ ἢΪ8. ονγῇ 
ἔδτηῖ]γ. 

9. τραγικῆς σκευῆς -- ““[Πεαίγ16 4] ραΥ᾽ 
(Ὁ. «πὰ Ν.) αραΐϊῃ Ῥείγαγβ “ἃ [βε]ϊηρ οὗ 
της ΚΙηϑῃῖρ Ὀείννεθη [Π6 5ῃονν5 οὗἉ [ὙΥΓΆ ΠΠΥ͂ 
Δηα {ῃο56 οἵ ἱταρεᾶν᾽ (Βοβαπαημεδῖ: οἵ. 
ΨΙΙΠ 568 Α 7:.). ΤΟΙοηγϑίαθ 1 ννὰβ ΠΙΠη 561} 
ἃ ὙΥΕΥ οὗ {τασθάϊοβ, ἀπά ποίουϊοιϑὶν 
Ἰεαϊου9---8ὸ νγε γε ἴοἹά---οὔ ἢϊ5. ροείϊοαὶ 
τεριιαϊίοη (ατοίς Χ ΡΡ. 302 [{): Ὁ 1ἰ 
ψουἹὰ Ὀς [τρί ἴο βιιρροβε {παΐ {Π]15 ννὰβ 
ἴῃ ΡῬ]αῖο᾽ 5 πλϊπα ἤθη ἢ6 ἡ τοῖθ ἴΠ6 ννογὰ 
τραγικῆς. 

αὖ τοῖς ννὰα59 ἤιδί σοῃ]δοίαγα! ] 7 το- 
βίογεὰ Ὀγ Ηεϊπάοιί (οη .5οῆᾶ. 262 Α), 
[ο]]οννίηρ ΕἸοΐηιι5, ἰπϑίθαα οὗ {π6 νυ]ραῖα 
αὐτοῖς. 1 Ὠδ5 5'ποςα Ὀεθη ἔουπα ἴο ἈῈ τῃ8 
τεδάϊηρ οὗ πιοβὶ οἵ [ῃ8 οἴπεὶ Μ58 ἃ5 ψῈ}] 
85 Δ. 

1Ιο κελεύοιμεν. ΤῊ 5 Πσί]αγ κελεύοιμε 
(ψ ΕἸον. Ὁ) 15. 511] σεαὰ Ὀγ ϑ.4]]ὈΡαιη. 
ἼΤΠοΥα 15. ΒΌΓΕΙΥ ΠῸ γθάβθοη ΨΥ ϑοογαίθβ 
5Που]α ποῖ αϑβϑοοίαία Ἰαιοο νυν Ἱ ἢ Π τη 561 
ἴῃ (15 Πγροιῃθίῖϊοαὶ ἱην!ςατοη, 

τι ὀρθότατ᾽ ἀν---προκαλοῖο (οΥΠ15 {Π|6 
Δροάοβὶβ ἴο ννῆαΐ ϑοοίαΐββ. ἢδβ βαϊὰ (οἵ, 
582 Ε), Ὀὰϊ τοίρυβ ““δὰ ἰηϊτππὶ μροία5 
αὐατη δα δχίζιπη οτγαϊοηἶθ ϑοογαίϊοδα "ἢ 
(ϑομποίάευ. Οἵ ν 4065 ΚΕὶ π.). ΟἸαιοο 
Δα πη15. τποϑὲ {ΠΥ (ἢ 6 οἸαίτη {παὶ Ρ]αο 

Πια5 βαγηθδά ἃ τὶρῆξ ἴο βρεαὶς νυ! ἢ δας ΠΟΥ Υ 
ΟἹ [Π15 5 ]6οι. 

12 προσποιησώμεθα κτὰ. Γ]αΐο οςαπ- 
μοί ἀρρεαῦ 27: 2γοῤγία 2εγϑογία, 50 1ῃαΐ 1 
15 ΠΕΟΘΒΒΑΥΥ ἴου ϑοοζαΐθα δηα (ἴδποο ἴο 
ΡῬτείθπμα {πᾶς [ΠΥ αἰδὸ Ῥεϊοῃσ ἰὸ {πὸ 
Πα ΕΥ οὗ ἴΠοβ8 ἐν ῆο νοῦ] 6 80 ]6 ἴο 
πάρε’ δἀπὰ πᾶνε ποῖ ψἸ ἢ τύραννοι ἀπά 
τυραννικοί. ΤἼΘ Ποίίοη 15 τεηδγεα πθοθβ- 
ΒΑΙῪ ὈΥ (6 ἰαννβ οἵ αϊαϊοσιια δ5 ἵνα--- 
ἐρωτῶμεν ἔγδηκὶν βἰαίεβ. ἥε πιιβί θ6- 
ὙνΑΓῈ οὗ βιρροβίηρ {παὶΐ 1 15. ΖΦ Ἴαΐο ννῇῆο 
“Ῥγείεπαβ᾽: Ρ]αΐο ἀοεβ ποῖ ρτείεπά, Ὀυΐ 
ἧς δυνατὸς μὲν κρῖναι, ξυνῳκηκὼς δὲ ἐν τῷ 
αὐτῷ κτλ. (577 Α). ΕΙΟΒαγάς. οὈ]εοίβ ἴο 
ἄν “ΜΊ δυνατῶν, ἀπα ἰξ 15. σοΥία! ΠΥ πη- 
ἀϑῖια] ἰο πη ἄν νὴ δὴ δα]θοιῖνα ἴῃ {Π5 
νναυ. Βιῖΐ ἂς δυνατῶν σδῃ ᾿ἴ56 1 ἴα]τα δῃ 
᾿ηΠηϊ να, 1 Παγα]γ αἰ ἔἔουβ ἔγοτὴ {Πς Ρατιῖ- 
οἷρ]Ὲ δυναμένων, ἀῃ [Π6 5ιιρσαϑίϊοῃβ 
δυνατῶν ὄντων, ΟΥὙ δυνατῶν ἂν --ὄντων Ξ-, 
816 ἀπαίίγαοιίνα. 1 5ῃου]α δα ἴῃ οου- 
οΟἰπβίοη ὑπαΐ ΠΘΑΥΥ 411 οΥἴο5. ἅγ6 ΠΟΙν 
ἀρτθβά ἴῃ Πο]άϊηρσ {παὶ Ῥ]αΐο ἱπτοιρποῦς 
τ[Π8 ΠΟ]6 οἵ {ῃ15 ραββαρα 15 γοίθυγϊησ ἴοὸ 
5. ον δχρϑιίθηοβ οἵ Πιοηγϑβίιβ 1: 566 
ΙΟΥ ΘΧαΡ]Ὲ ϑιβθιηῃ}] Ο)ι. ᾿γιέτυ. 11 
ῬΡ- 240, 294 ἢ, ΤΕ ΠΠ16γ 2121. Ζελα. 
1}. 110, ΗΙΘΥ “γε ύ. τό. Αονεῤ. α΄. δ. 
οί. ῬΡ. 66γ ξ(., νι ἢ ΖΕ]]ογΆ ΠῚ Ρ. 413 71. 1. 
Τῆς ἀαΐε οἵ ΡῬΙαίο᾽ 5 ἢγϑί νἱβιϊ τὸ {πΠῸ δ] άθσ 
Το ϑἴι15 ννὰϑ ἴῃ ΟΥ̓́ΠΘΑΥ 588 Β.6. (ηι- 
Ῥαΐ 22. ΝΙΙ 324 Α---227 Ὁ. ΔΥΠοΙΠογ 
1Π15. δρίβί]α 6 σϑηΐης ΟΥ̓ ποῖ, {Π6 νἱϑὶζ 
15. ρα ΠἀδηᾺ]Ὺ αἰζεβίθα, αἃ5. ΖΘ]]ΕΥ Ῥτον 65 
(1.ο. ΡΡ. 413 -τττ4 15. 2171.}, ἀη4 ᾿ξ 15 βδίγαησα 
παι 1. απὰ (Ὁ. 5ῃου]α 511} μανε ἀουθὶβ 
ὉΡΟῚ {Π6 50] 6οῖ, 8.66. αἶδο οῇ Ν 473 ᾿, 
ΨΙ 406 Β, 400 Β ἀπὰ 1ηἴτα 570 Β 71. 

5677 Β--58 0 Οο έ{ε ἐλε εἰν τυλοῦ 
εοπγίεγῥαγέ ἀξ ἴς, ἐλ ἱνγαρμριίσαί νιᾶγε ἐξ 
7,1 γεαϊν ἃ σίαυε, ῥοτυεγίεςς ο τυογὰ ἀϊς 
τὐὐ δ, φεγερείεσς αγιαὶ ἐρδαίίαίε, γε} ο7 γεαν 
α»αἱ ἰα»ιφγίαί ον. ΑἹ οὐἱ ργεαίεν ἀεῤίλ 
97 ρεῖσθῦν ἀτυαϊΐς ἀΐνε 17 ἀξ ὀεοοηιές ἃ 
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9. [οἷ “ “-“ 

εἶναι τῶν δυνατῶν ἂν κρῖναι καὶ ἤδη ἐντυχόντων τοιούτοις, ἵνα 
ὕ [ν -» ε “- 

ἔχωμεν ὅστις ἀποκρινεῖται ἃ ἐρωτῶμεν; Πάνυ γε. 

Ν. Ἴθι δή μοι, ἔφην, ὧδε σκόπει. ἱ τὴν ὁμοιότητα ἀναμιμνῃ- 
, “ ΄ ᾿ “ 2 , “ Ὡ “ 

σκόμενος τῆς τε ποόλεὼῶς καὶ τοῦ ἀνδρός, οὕτω καθ᾽ ἕκαστον 
2 7 5 “ Ν 7 ε ,ὰ , 

ἐν μέρει ἀθρῶν τὰ παθήματα ἑκατέρου λέγε. Τὰ ποῖα; ἔφη. 

Πρῶτον μέν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὡς πόλιν εἰπεῖν, ἐλευθέραν ἢ δούλην τὴν 
τυραννουμένην ἐρεῖς; “Ὥς οἷόν τ᾽, ἔφη, μάλιστα δούλην. Καὶ μὴν 
ἘᾺ Ἃ : Ε] “ ΄ Ν ᾿ “4 « “ », ᾿ , ΄ 

ὁρᾷς γε ἐν αὐτῇ δεσπότας καὶ ἐλευθέρους. “Ορῶ, ἔφη, σμικρόν γέ 
ἴω Ν ΝΡ ΟΝ ς ΕΝ ᾽ - 2 » “ Ν Ν 2 7 

ΤΙ Τοῦτο" ΤΟ δὲ ὅλον, ὡς ἐεπὸος εὐπειν, ἐν αὐτῇ Καὶ τὸ ἐπιεικεστατον 

ἀτίμως τε καὶ ἀθλίως δοῦλον. Εἰ οὖν, εἶπον,. ὅμοιος ἰ ἁνὴρ τῇ 
΄ ᾿ Ν Ε » 7 Ἂν Ἁ δας , Ε " ν 

πόλει, οὐ καὶ ἐν ἐκείνῳ ἀνάγκη τὴν αὐτὴν τάξιν ἐνεῖναι, καὶ 

πολλῆς μὲν δουλείας τε καὶ ἀνελευθερίας γέμειν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 

22. ἁνὴρ (ΔΙΡὈ611: ἀνὴρ σοἀᾷ. 

ἡγνγαγιέ. ραρίγθ {λέ ίξοοιις 2119} 77 ογ16 
τυλο ἐξ στεαϊείεγείγ ἐγ α715ογέεαϊ Ζγε{0 αὶ σοζίατιγ 
2ἑαεο τυλδγε ἀξ ἐς αὐ ἐλ4 ριθγεν Ο7 ἀξ στον 
σέατος, αγιαἱ σ1ε7701ι7216]96] ὧν 7,66 γιο σἡ δοιι75 
τοῖο γγαξὲ {01)1771071 κα1456 τυτέλ ἐλεηι! δηε 
ἦς ἐλε 2ορίϊίοη 97) ἐλδ ἐγγαγιέ, α 27, 1507267, 172 
ἀξ οτοῦΣ ῥαίαεε, {07,)71ογεέφαί ὧν ζογι στρ 
τυλίολ ἀξ κα) γι:60 67, αῥέαδθ. 1770 524771 τεῤ, 
ἀξ ἐς ἐλδ σιεῤγόηηο ἐηιφοα 27,16): 977 τες ατια 
»εῖ567.)}),, αγταὶ ἐδε ἐργ1 67 4 λοζας στυαγ, ἐλ 
τύογ 56 ἦδ ὠδφζοῦ)δς. 

16ζ τὲ5 γοτῦ οἵυδ γμαργιδγιέ, 771 γεςῤεεΐ 
ΟΓ υἱγίτεε αγτια] ἀαῤῥίηοςς ἐλ6 αἰ 767 671 1γει11- 
τἹαμαίς εἰαμαὶ ας 7ο ϊοτυΣ: (1) ΑἸρσέν, 
(2) 77γιοεγαέίεαὶ, (3) Οἰραγελτεαί, (4) 2)6- 
»ιοεγαΐϊεαί, (5) Τγγαγιγῖεαί. 474 τυλο ἐς 
»οσί δίγιοίν ἰς δεσέ αγιαὶ λαῤῥῖετέ, ἦδ τυὴο 
ἦς γιοσέ ἃ ἐγγαγιέ οὐδῦ ἀϊηγισείγ ἀγα εέγ, 
τυογοί αγιαἱ γιοσί γη1156γαὐϊε, ---τυλείλε7γ ἐλεεῖ» 
γα ελαγαείεν ὧδ ἀΐααίεγε 77 077, 77,267. αγιαἱ 
ξοαῖς, 97 γοΐέ, 

577 «οἴ, ὙὍΤΠα δὐριτηθηΐβ ὈΥ̓͂ Π]6Δη5 οὗ 
ΠΟ Ρ]αΐο βϑίβα Ὁ ]Π ]5Πη 65. 15. σΟΠΟ] βίο 
τηδΎ Ὀ6 ὈγεΗ͂γ ἀθβου θεὰ 45 {Π6 ΡΟ 104] 
διραμπιθηΐ, ἴΠ6 Ρῥϑυοβο]οσίοαὶ Δυριιπηθηΐ, 
διὰ [ἢ6 τηρϑίαρηγϑδιοαὶ δὐσυτηθηῖ. ΤΠ6 
ῃτϑὲ (577 Β-ρὅο 6) ἄδβρεπμαβ οἡ {πε στϑ- 
ΘΠ ὈΪΔπσα Ὀείνν θη {Π6 508] δηὰ (ῃς6 δίαία, 
1Π6 βεσοπῃά (58ο Ο---583 Α) οἡ ἴπ6 ῆγϑε- 
(014 ἀϊνιδίοη οὗ {Π6 5οὰ] ἰηΐο λογιστικόν, 
θυμοειδές, αι ἐπιθυμητικόν, ἴῃ6 (Πιτὰ 
(583 Β--587 Β) οῃ ΕἸ]αΐο᾽ 5 [ΠθοΥν οὐ θα] ν 
οΥἩ Βείηρ. Νον ἰξ 15 Ἰι5ῖ τπ6586 [ἢγθα 
πιο Ποα5 οὗ ἰηνεϑιϊσαιίοη, ἀπ {Π656 4]0116, 
νν πο ἢ Πᾶνα Ὀθθη εἰ ριον ἴῃ τΠ6 αἰ Παγθπΐ 
Ραγίβ οἵ 1ῃ6 ἀϊαϊοριιθ, {π6Ὸὸ ρο] τοὶ δηθὰ 
ῬϑυοΠο]οσίοαὶ] ἴῃ 11-οῖν δηα Ψ1Π---ἹΧ, 1Π6 

ΤΠ ΘΙ ΡΠ βία] 1 ν τον; ἀπά ἴἰ ἰ5 {Πετε- 
ἔογε δἰτορθίμου ἀρρτοργίαία δηᾶ τῖσηΐ {Παᾶϊὶ 
ΡΙαῖο 5ποι]ἃ Ὀτῖησ {Πθπὶ ἰοσείΠ Υ Πονν, 
Δ Πα τι56 {ΠΕῚΓ ππη116 6] [ΟΥΟ 65 “ἢ ΠΊΑἸτΠ σ᾽ ΠΡ 
(ῃς6 Ιαϑί δοοοιηί. ΤΠ βεαιεηοε οὗ {πα 
[ἢγϑα δυρατηθηΐϑ [Ό]]ονν5 [Π6 πι588] Ρ]αἴοηϊο 
ὙΑΥ οὗ ΡΓΟρΥββίου ΠΌΤ {Π6 δχοίευϊς ἴο 
τῆς εβοΐεγις, δηα δ5 [Π6 1464] οἱ σα] τηῖ- 
Παίβα ἴῃ ππθίαρἢ 5104] 1464]15Π|, 50 1ξ 15. ἃ 
ΠΡ βῖσαὶ δισιπηθηΐ {Παΐ ΟΥ̓ 5. ΟἿΓ 
οἰΐδη 6] οἵ ρτοοί. 

577 Ο τό καθ᾽ ἕκαστον κτλ. καθ᾽ 
ἕκαστον Ξε' Ροϊηξ ὈΥ ρμοϊπηί,᾽ “ἴῃ ἀεία!],᾿ 
ῃοΐ “5ηρῖγ᾽ (ΠΏ). αδπὰ Ν.), νψῃῖοῃ νοι]ά 
ΡῈ καθ᾽ ἑκάτερον ὮδΙα, 5ϊποθβ. ΟἿΪΥῪ ἴνο 
ΟὈ]εοῖβ οἵ σοιηραυϊθοη ἃῖθ ἰῃνοὶνεά. 
ἀθρῶν: 5ς. ἑκάτερον, νἱΖ. {πΠ6 ΟἸΥ ἀπὰ {πὰ 
τήδῃ (7. ἀπα (.). Οη ὡς πόλιν εἰπεῖν ἀπά 
ὡς ἔπος εἰπεῖν (1 πιϊσης Αἰτηοβέ σαν) 568 
1341 Β 2. 

577 Ὁ 22 ἁνήρ. 866 ἐ7. “2. 1 Πᾶνα 
[ο]]οννεα (μ6 δάνῖςε οἵ ἃ σγθνίθννευ οὗ ΤΥ 
Ζεχέ οΥ ἐλε Μεῤκιιὀλιε ἴῃ “εγηιαίά. ΧΧΙΝν 

256 «πᾶ δοοορίεα (διηρὈ6}}}5 ἁνήρ. 
{15 αἰπιοα! το αἸΒΡρθηβ8 ν ἢ [Π6 τίς] 
Βετα:; οἷ. τῆς τε πόλεως καὶ τοῦ ἀνδρός 
Δ Όονα. 

24. ἀνελευθερίας κτλ. Τη ἀνελευθερίας 
{ποτε ἰἴ5Θ Πεῖε ἃ ίτοηρ βιρσεδίίοη οὗ 
{πε δἰ ο]ορίοαὶ τηθδηϊησ (“ {πέτεῖΠεῖ ἢ 
ΘΟΒηΘΙ 61). μικρόν, ἃ5 Ϊ. ἀπά (. ο"δβεῖνε, 
5. Ἰηἰτοάποθ τὸ τηαϊτα [ἢ6 ρϑγα]] 6] Ὀδ- 
ἔνεθη 5᾽1αΐθ δηά 1ηαἸν! άπ] ἃ5 ΘΟ ρ] εἴα ἃ5 
ΡΟΒ51016. ΕὙΟπῚ ἀποίμου ροϊηΐ οὗ νῖδνν ἰξ 
τηΐσῃς ΡῈ Πε]ά {παΐ ἴῃ μοχθηρότατον ἴῃ 
{π6 {γταπηΐοαὶ σοι! ἰ5 ποῖ σμικρόν Ὀχξ 
πολύ (573 Ὁ---576 Β). 
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καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ μέρη δουλεύειν, ἅπερ ἦν ἐπιεικέστατα, μικρὸν 25 

δὲ καὶ τὸ τ τον καὶ μανικώτατον δεσπόζειν; ᾿Ανάγκη, 

ἔφη. Τί οὗν; δούλην ἢ ἐλεύθεραι τὴν τοιαύτην πη πεις εἶναι 

ψυχήν; Δούλην δή που ἔγωγε. Οὐκοῦν ἥ γε αὖ δούλη καὶ 

τυραννουμένη πόλις ἥκιστα ποιεῖ ἃ βούλεται; Πολύ γε. 

Ἑ τυραννουμένη ἄρα ' ψυχὴ ἥκιστα ποιήσει ἃ ἂν βουληθῇ, ὡς περὶ 3ο 

ὅλης εἰπεῖν ψυχῆς" ὑπὸ δὲ οἴστρου ἀεὶ ἑλκομένη βίᾳ ταραχῆς 

Πῶς γὰρ οὔ; Πλουσίαν δὲ ἢ 

Καὶ ἡ 

καὶ μεταμελείας μεστὴ ἔσται. 
νὴ ΄, 

πενομένην ἀνάγκη τὴν τυραννουμένην πόλιν εἶναι; 1]ενομένην. 
, ᾿} Ψ - 

578 Καὶ ψυχὴν ἄρα τυραννικὴν [ πενιχρὰν καὶ ἄπληστον ἀνάγκη ἀεὶ 

Τί δέ; φόβου γέμειν ἄρ᾽ οὐκ ἀνάγκη τήν 
ΠΠολλή γε. 

, 

δὲ καὶ στεναγμοὺς καὶ θρήνους καὶ ἀλγηδόνας οἴει ἔν τινι ἄλλῃ 
ΕἸ 3 Ν Ν Ξ - ΝΣ “ ΕΣ Εν ἀνδρὶ δὲ ἡγεῖ τὰ τοιαῦτα ἐν ς 

3 ᾿ ἣν 

Οὕτως, ἢ δ᾽ ὅς. 
- , 

τε τοιαύτην πόλιν τόν τε τοιοῦτον ἄνδρα; 

εἶναι. 
᾿Οδυρμοὺς 

πλείους εὑρήσειν; Οὐδαμῶς. 
- ͵7 “-“ 

ἄλλῳ τινὶ πλείω εἶναι ἢ ἐν τῷ μαινομένῳ ὑπὸ ἐπιθυμιῶν τε καὶ 
, -“ “ - δὴ μ , 

ἐρώτων τούτῳ τῷ τυραννικῷ; Πῶς γὰρ ἄν; ἔφη. 
- “ ΕΣ 7 , - 

Β οἶμαι, ταῦτά τε καὶ ! ἄλλα τοιαῦτα ἀποβλέψας τήν γε πόλιν τῶν 
Ε “- 2 Ἁ ΝΜ 

Οὐκοῦν ὀρθώς; ἔφη. 

Εἰς πάντα δή, 

πόλεων ἀθλιωτάτην ἔκρινας. Καὶ μάλα, ἦν 
»» , Ε Ν Ν ὅδ»; ΒΕ Ἂ -᾿ “ “ 7, ,ὔ » ᾽ Ν 

δ᾽ ἐγώ. ἀλλὰ περὶ τοῦ ἀνδρὸς αὖ τοῦ τυραννικοῦ τί λέγεις εἰς ταὐτὰ το 

3. τε τοιαύτην [Ξ|: γε τοιαύτην ΑΠΦ. 4: δὲ ΕΞ: τε ΑΠΦ. 8. ὙεΞ φ": 
τε ΑΠ γ᾽. 

577 Ἢ, Ε 29 καὶ ἡ τυραννουμένη ἴοταά εὐϊζους ἴῃ Ρυζηρσ τε ἔου γε (566 7. 71.). 
κτλ. ὙΠεῖα ἰ5 ἢο βούλησις, ἴῃ ἴΠ6 τα 
56η56 οἱ (Παΐ ἰεγηι, Ἔχοθρί τοῦ ἀγαθοῦ: 
ΟἽ 3236 νι] ἢ τ[ῃ6 Οογρίας χαοίεα δα 
Ιος. απὰ 7276». 77 α Πἔ- ΟΥ̓ἴῃ οἴποὺ νγογὰβ 
ψιγίις αἱοης 15 ἔτεα : οἵ. ἀρετὴ δὲ ἀδέσπο- 
τον Χ 617 Ε ΜΙ ποία δᾶ ἰοο. 866 α͵5ο 
ΝΕ ΘΘΗΙΡ 7 εεζ. αγιὶ Λ᾽δη1. 11 Ὁ. 317. 

320 ὡς-- ψυχῆς. Τα ταβίτοιΐοη ([ὉΥ 
ΜΠΙΟΠ οἵ. 579 Ε) 15 ΠΘΟΟββαΥΥ, [ου 1Π6 
μοχθηρότατον Ῥατί οἵ ἴῃς τυραννουμένη 
ψυχή ν»}}} Πανε 15 ΨΑΥ. 

31 ἑλκομένη κτλ. Βαάπαηης ἐλαυνο- 
μένη ννουϊὰ "6 1655 δι 0]6 ἢ βίᾳ {Παῃ 
ἑλκομένη (οἴ. Ν1Π 515 Ε), ἀπα 15. οἴ ευῦννῖβα 
ἃ σταϊυϊοιι5 αἰζθγαϊίοηυ, ΟἿ ταραχῆς 568 
ΨΙΠ 5474, 5374, 561 Ο 2172. η ἴΠ6 γγδῃ- 
Ὠΐοα] 500] {ΠῸ ἔαία! ρυῖποῖρ]ς οἱ ἀνομοιότης 
αἰίαϊη5 ἰἴ5 ΠΙσποϑὲ ἀθνοορτηθηῖ. ἌΝ Ί ἢ 
μεταμελείας οἵ. ὁ δ᾽ ἀκρατὴς μεταμελητικός 
(Ατϑε. μὰ. Μέε. ντὶ 9. τ150Ὁ 30). 

678 Α τ ἄπληστον: [|ἷκὲ 1Π6 ἴεν 
ἴῃ Οοτς. 403 Α---Ὁ (Ν δι 65 ]Ρ). Νοιπίηρ 
οδη " ΠῚ ὉΡ [Πε οἰδίθσγη ̓  οἵ ἢΪ5 1π|ϑῖ. 

2 τήν τε--πόλιν. 1 (0]]ονν (ῃε Οχ- 

Ὑε 5. ποῖ ᾿πάείεηβι θα ; πὲ (Π6 "β"α]αποθ 
ἢ τόν τε τοιοῦτον ἄνδρα 15. ΒΙΧΟΠΡῚν ἴῃ 
ανοισ οἵ τε: 566 {Π6 θχβαιηρ 85 οἰϊθα ἴῃ 
Ἡοεΐεν οἷς φαγί. δίαΐ. Ὁ. 152. 

3 ὀδυρμοὺς δέ. 566 ἐγ. ». Τονεῖς 
ἀείεπαεα τε: (αι ρὈε}} ἀπὰ 411 {Π6 οἱ ον 
εἀϊίοῖβ ἄο Ὀοίίευ ἴῃ δσοερίϊηρ 1Π6 ἰοχί 
οὗ Ξ. ΑἅἥΦἴδβον μ88 ἢανα γε: δῃὰ ΡΪ]αίο 
ΙΏΔΥ βανε νυιίοθη ὀδυρμοὺς δέ γὙε α5 
ΒΒ ΠοΙ 6 Γ διισΘ 6βίϑ, 

5. ἐν ἀνδρὶ κτλ.: ᾿Δπηᾶ ἴπ ἀπ ἱπαϊ- 
ν᾽ άτια],᾽ νὶΖ. ἃ5 σοηϊγαβίε ἃ νυ ἃ πόλις, 
Δ Βομοο [δ ΘΙ ΡΠ Παῖς Ῥοβιτοη ἴο νν πο ἢ 
1Π6 νγογᾶβ ἃγθ αϑϑὶσηβθᾶ. [1 ἐν ἄλλῳ τινὶ 
[16 ἸαἸοη. 15 αἰκῖη ἴο “Ραγεεῖνε ἀρροβιτἰοη : 
566 ΙΡ 4314 71. 

578 Β 8 τήν γε πόλιν. γε ἰ5 τε- 
βίσ οἵϊνθ : ΟἿΓ νογάϊοῖ οὐ 16 ἡγε ϊοξάύπα 
ἢιὰβ 511}}} τὸ θῈ Ῥγοποιποθᾶ. Οἵ. 582 8,6. 
]. ἀπὰ Ὁ. σὰ ἴπ6 οὴἱν δαἀϊΐουβ ΠῸ γϑίαϊῃ 
τε Ὦδ͵6 (566 ε7΄.. 2.}, θὰϊ [ὴ6 δπαςοϊαι οι 
ννοι!ὰ Ὀς ἴοο Παύβῆ, αηὰ τὸν ἔχοντά τε ἴῃ 
5754 ἰ5 ἀἸΠεγθηΐ: 566 ποίς δὰ Ἰοὺ. 
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ταῦτα ἀποβλέπων; 

ἁπάντων. 
Οὐ » “. Φ , 5 ς “- λ, ὕπω, ἔφην, οἶμαι, οὗτός ἐστιν ὁ τοιοῦτος μάλιστα. 

" ᾿ “Ὅδε ἔσως σοι ἔτι δόξει εἶναι τούτου ἀθλιώτερος. μήν; 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

Τοῦτο, ἣν δ᾽ ἐγώ, οὐκέτ᾽ ὀρθῶς λέγεις. 

[578 Β 

Μακρῷ, ἔφη, ἀθλιώτατον εἶναι τῶν ἄλλων 
Πῶς; ἢ δ᾽ ὅς. 

᾿Αλλὰ τίς 

ΠΠοῖος ; 
Ἂ ΕΝ ὦ ᾿ ΄ ἊΝ Ἅ Ν 3 ὔ “- Ὃς ' ἄν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τυραννικὸς ὧν μὴ ἰδιώτην βίον καταβιῷ, ἀλλὰ 

Ἁ ἐΨ' Ν ᾽ ὰ « , “- “- 

δυστυχὴς ἢ καὶ αὐτῷ ὑπό τινος συμφορᾶς ἐκπορισθῇ ὥστε τυράννῳ 
,ὔ γενέσθαι. 

λέγειν. 
ΕῚ ͵ Ν , ἢ - 

εὖ μάλα τῶ τοίούτω λογῳ σκοπεῖν. 
΄ 3 “ , κι “ 

σκέψις, ἀγαθοῦ τε βίου καὶ κακοῦ. 
7 2 ΕΝ ἣν δή, εἰ ἄρα τι λέγω. 

αὐτοῦ σκοποῦντας. 
) Τά 

Ἐκ τίνων; 

Τεκμαίρομαί σε, ἔφη, ἐκ τῶν προειρημένων ἀληθῆ 
Ναί, ἣν δ᾽ ἐγώ: ἀλλ᾽ οὐκ οἴεσθαι χρὴ τὰ τοιαῦτα, ἀλλ᾽ 

περὶ γάρ τοι τοῦ μεγίστου ἡ 7 
Ὀρθότατα, ἢ δ᾽ ὅς. Σκόπει 

δοκεῖ γάρ μοι δεῖν ἐννοῆσαι ἰἱ ἐκ τῶνδε περὶ 
3 ᾿ «ε “ - ΕΣ ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἰδιωτῶν, 

Ὁ , »ὗ ὅσοι πλούσιοι ἐν πόλεσιν ἀνδράποδα πολλὰ κέκτηνται. οὗτοι γὰρ 

10. τὼ τοιούτω το5: τῷ τοιούτῳ ΑΠΊΞΙφ. 

13 τοιοῦτος μάλιστα: 1.4. ἄθλιος μά- 
λιστα. ὙἼΠε 5αὈ]εοῖ 15 οὗτος, ἃ ὁ τοιοῦτος 
μάλιστα 15 ἴῃ {π6 Ργεαϊσαία. 

8678 Οσ 15 τυραννικὸς ὦν. “Ηδνε 
δι οατα οὗἉ ᾿πβουτηρ ΔΩΥ παραίνα Ραυίῖο] 6 
Ποῖα, δ5 Η. ϑίερμαπιβ νγου]α 40, ΠΟ 
νου] ΨΠΟΙ]Ὺ ἀδϑίγου [Π6 5εηβ6᾽ (Ἰ ΠοΠλα5 
Οταγ). Οἵ. 575 σ, ἢ δπᾶ 579 6. 

τό δυστυχὴς ἤ. Ο(ορεὶ (5.2.3 Ὁ. 534) 
γΤανῖνεβ ΒεῈΚΚοΥ 5 δυστυχήσῃ: Ὀυΐ {Π6 Μ5 
τε !ηρ 15 ῬγΘίθυαθ] 6 : ““ β βηϊΠοαίαγ ἴη- 
{ε]]οϊταΐθη οἱ 41 ἰγγαπηιθ [δοίτ5 511, 
τι5416 δἄθϑβα ρεγρείμοσαβ θὰ πὰ σΟΠη αὶ ᾿ 
(ϑομπείάθ), (Οἵ. ΠῚ 561 Α 7. ἀηα δυσ- 
τυχεῖ εἷναι 580 Α. 

18 ἀλλ᾽ εὖ μάλα κτλ. : “Ῥυΐ σατεία]}ν 
δίθαν ὈΥ͂ πηϑδῃ5 οἵ ἈΥραμη θη τῃ6 ἴνο 
᾿ἱπα᾽ν]ιια]5. ἴῃ Πιθβίοη,᾿ τὼ τοιούτω 15 
Ἰ γα! ν “1Π6 ἴνγο βιιο ἢ ΡΘΟρΙα,᾽ Ἶ.6. [9.0 
ἴνγο τυραννικοί, νὶἷζ. ἴῃ6 τυραννικός νγΠ0 
Ἰῖνεβ δὴ ἰδιώτης βίος, Πα 1τη6 τυραννικός 
ψγΟ Ῥεσοτηεβ ἃ τύραννος. Τί 15 {Π6 τ6]6- 
ἐἶνα φΡοβίοη οὗ {Ππ656 ἔννο ᾿πά!νι πα }5 ἴῃ 
γεϑρθοΐ οἵ πηΐίβευυ ὙΠ ο ἢ 15. [Π6 ααδβίίοη 
Ῥείογε τ5. πον, Δη4 [ἢς τοϑί οὗ {Π15 οπαρίθυ 
αἰπὴ5 αἱ δηβνευίηρσ ἴ{ ὈΥ ἀύριμηθηΐ: 568 
579 6, Ὁ,  Πογα {ΠῸ σοπμοϊυβίοη οἵ {Π6 
τβαβοηΐηρ 5 ρίνεῃ. Νὸὼ α(ἰβίδοίουυ Ἔχ- 
Ῥ]απαίίοη. οἵ ἴῃ6 μ5 τεδάϊηρ τῷ τοιούτῳ 
λόγῳ σκοπεῖν (7. 2.) Πα5 γεῖ ὈΕδῃ οἤεγαά. 
ϑοῖηθ ΠοΙΪά {Παΐ τοιούτῳ τοίδιβ ἰογννατά 
(““Πδοὴ {ο]σεπάογ Κδρεὶ,᾽ ΒΟΠ] ΘΙ θυ δ Πού, 
Ῥγδῃι]), θὰ τῷ τοιούτῳ σοαηποῖ θα {Πι5 
τι566, ΔΙ ΙΠΟΌΡΕ, τοιούτῳ ὈΥ ἰἴ56 1 πηϊρῃς 
6. ΟΙμεῖβ ἰταηβίαίς “Ὁγ τἴῃ8 Πεὶρ οἵ 
ΒΌΟΝ ἃ Ῥγοοθθθ οἵ ΥὙϑαβοη]ηρ ἃ5 »Ὲ ΠΟῸΡ 
εἰ ρου (1. μὰ Ὁ, εἰς.). 1 ἀοιθὲ νυ Ποῖ Ὺ 

{Π15 τηθαπίησ, ϑν ]Οἢ ἄοα5 ποῖ, Ὀγ [6 ννδύ, 
ΓᾺΥΠΊ5Π ἃ δα Ποῖ ΠΥ Ροϊηΐθα δητΠ65]5 ἴὸ 
οἴεσθαι, 15 Θα5:}]γ σοηνεγεά ὈΥ τῷ τοιούτῳ. 
ΤῊ {τη 5] (1005 ““ ΒΕϊ δἰ ΠΟΥ 50] πη [7 ηἴου- 
5 ΠπηΡ᾽ "Ὁ (βϑοβηβιάθ), ““ὑνῆοσα {Π6 αὔρτι- 
τηδηΐ ἰ5 οὗ βιο ἢ ἃ πδίιγε "᾿ (7. ἀπά (., 
ΠΟΙ ΡΑΥηρσ {Π6 Δ] οροίμου ἀπ δγεπηὶ τοῖς 
τοιούτοις κακοῖς ἴῃ 570 ΟἹ), ἀπ “ἴῃ [Π15 ΠΙΡῚ 
ΔΥσυτηθηΐ ̓  ΔΥ6 ππίθ Πα Ὁ]6 ΟἹ σγατημηδίϊοα] 
σγοιπᾶβ; ΠΟΙ οἂἢ γᾷ Θαϑ]ν δχρίαΐη [Πς 
ἀαῖνε δ5 πηδδηϊηρ “ἰπ {πῈ6 ἰπίθγοϑίβ οἵ 
(““νΙἀεπάστη 6 ἀδινεβ δα πὴ το βισϊ Ποοί, 
οὐἶπ5 ργαία ἀσουγαίθ δου πὶ 6556 
Θοογαίαβ αἰσα᾽ ΒοΠ πε 61). ΠΕ ἐπηοπαᾶαδ- 
[ἰοη5 Ῥτοροϑβϑᾶ δὔα (1) τὼ τοιούτω λόγω 
(ϑίερμαμπιβ), (2) τὸ τοιοῦτον λόγῳ ΟΥ̓ τὸν 
τοιοῦτον λόγῳ (51), (3) ἰοτίαθ5θε εὖ μάλ᾽ ἐν 
κτλ. (ΝΥ. Η. Τποιρβοη ζ. 2. ν Ρ. 218). 
Ἀ1ᾶ Βίθρμαπιβ τηθδῃ ὈΥ τὼ τοιούτω λόγω 
βοιηθίῃϊηρ Κα τῃ6 δίκαιος δῃηᾶ ἀδικος 
λόγος οἵ {π6 Οοταῖς ἢ τοιούτω σου] ποῖ 
ΟΟΉΨΘΥ 50 τηποῇ, ας Θίθρμαπιιβ τγ85, 
1 ῬεΙϊαν, οὐ {π6 τὶρῃξ ἔγαοῖκ θη Πα 
γτοϑίογσεα τὼ τοιούτω. ΤῊ οοταρίϊοη ννὰ5 
411 [Π6 δαϑίθσ, θϑθοαῖιιθθ ῃ6 ἄυα] 15. σοη- 
βίην οοΥιρίοα ἴῃ (Π6 Μ885 οἵ 16 
Ἀεῤ«όὀίέίίς: [Ππ8 ἴῃ ΠΠῚ 410 Εὶ 811] Μ85 πᾶνε 
ἀμφότερα, ἴῃ 1Π| 412. Α ἐπιτεινομένῳ νγα5 
νυ τεη ὈΥ Αἷ, ἴῃ ν᾿ 422 Ε πολέμια 15 1Π6 
τοαάϊηρ᾽ οἵ Α, ἀπ ἴῃ ν᾿ 442 Ὁ Ῥοίἢ Α πὰ 
ΤΠ ρῖνε τῷ ἀρχομένῳ ἴον τὼ ἀρχομένω. ΓΟ. 
ΑΙἾδῸ 1.305. Α 722. 
678 Ὁ 23 ὅσοι πλούσιοι. ε οὐρῃϊ 

ποί, ἢ 7. ἀπᾶ Ὁ., ἴο ἀηαογβίαπα ὄντες. 
ΤῊΣ δα]δοίνα Ἰορί σα! ῬεΙοηρϑ ἴο ἰδιωτῶν, 
Ὀας 15 ἸάἸουηαίοα ἢν ρῥ]αοςα ἴῃ {Π6 το]αίϊνα 
οἴδιιβε : 566 Κα μηοῦ 7. 07. 11 ΡΡ. 024 ἢ. 

σ 
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τοῦτό γε προσόμοιον ἔχουσιν τοῖς τυράννοις, τὸ πολλῶν ἄρχειν" 
διαφέρει δὲ τὸ ἐκείνου πλῆθος. Διαφέρει γάρ. Οἶσθ᾽ οὖν ὅτι 
οὗτοι ἀδεῶς ἔχουσιν καὶ οὐ φοβοῦνται τοὺς οἰκέτας; 

φοβοῖντο; 
“ - , δ. 6 ΄ὔ -“ “ 2 “-“ 

πᾶσα ἡ πόλις ἑνὶ ἑκάστῳ βοηθεῖ τῶν ἰδιωτῶν. 

Τί γὰρ ἂν 
Ἂ 9 Ἁ -“ Οὐδέν, εἶπον: ἀλλὰ τὸ αἴτιον ἐννοεῖς; Ναί" ὅτι γε 

Κ -“ Ι 3 δ᾽ 

αλώς, ' ὴν 
τι ’ λέ ,ὔ δέ: Ε θ [ο Ε ὃ ΄ [2 » ᾽ ὃ ἊΡ ὃ 

ἐγώ, λέγεις. τί δέ; εἴ τις θεῶών ἄνδρα ἕνα, ὅτῳ ἔστιν ἀνδράποδα 
Ν “- “ 

πεντήκοντα ἢ πλείω, ἄρας ἐκ τῆς πόλεως αὐτόν τε καὶ γυναῖκα καὶ 
- ’ὔ; 2 , Ν “- ΕΖ ΄ “ -“ 

παῖδας θείη εἰς ἐρημίαν μετὰ τῆς ἄλλης οὐσίας τε καὶ τῶν οἰκετῶν, 

ὅπου αὐτῷ μηδεὶς τῶν ἐλευθέ ἕχλοι βοηθή Ξ ῳ ἁ που αὐτῷ μηδεὶς τῶν ἐλευθέρων μέλλοι βοηθήσειν, ἐν ποίῳ ἄν 
κ., , , » ΄ὔ δυοῖν ’ὔ ς - Ν , 

τινι καὶ ὁπόσῳ φόβῳ οἴει γενέσθαι αὐτὸν περί τε αὑτοῦ καὶ παίδων 
» 

ἢ ὃ 
» “ 2 ΄ » "» ΄ » “Ἅ 

Οὐκοῦν [ ἀναγκάζοιτο ἄν τινας ἤδη θωπεύειν αὐτῶν 

᾿ , Ἀ » , « Ν “ ᾽ “- Ε , 

καὶ γυναικός, μὴ ἀπόλοιντο ὑπὸ τῶν οἰκετῶν; Ἔν παντί, 
Φ , 

ὅς, ἔγωγε. 
“-“ “ ᾿ Ξ Ἢ 

τῶν δούλων, καὶ ὑπισχνεῖσθαι πολλὰ καὶ ἐλευθεροῦν οὐδὲν δεό- 

μενος, καὶ κόλαξ αὐτὸς ἂν θεραπόντων ἀναφανείη; ἸΠολλὴ ἀνάγκη, 
ον , 

ἔφη, αὐτῷ, ἢ ἀπολωλέναι. 

30. 

Τί δ᾽, εἰ καὶ ἄλλους, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὁ θεὸς 

ἄρας 1: ἄρας Α. 

25. ἐκείνου Οπ {δε ἰγαπϑίἐοη ἔγοια 
ΡΙΌγΑΙ ἴο 5 ποι ]δΥ 566 1 347.Α 72. 

26 τί γὰρ κτλ... “ὙΥῊΥ οἵ οουϊδα, 
ναί 5ῃου] {πον 6 αἰγαϊά οὔ ϑ᾽ 5ς. ἴῃ {ΠΕ ῚΓ 
βανεβ. τί ἰβ ποΐ “νυν ῆγ, Ὀαξ “ν ἢαΐ,᾽ 45 οὐδέν 
5Πενβ: οἷν ν 440 Β 22. ΟδιΏρΌὈΕε!], πηακίηρ 
τί “ψἘγ,᾽ ἰγαηϑἰαίθβ οὐδέν Ὀγ “ΟἿ, ἔου πὸ 
ΤΘΆΒΟΠ,᾽ ΔΠα γοίειβ ἰο 2 γοί. 310 Β; Ρεΐ 
ἴπεσα ἴοο οὐδέν 5 “ ποιῃϊησ ᾽: 566 ΤΥ ποία 
Δα Ἰος. 

678 Ε 20 εἴ τις θεῶν κτλ. Τί 15 4 
τηϊβδίακε ἴο βίρροβαε Ποπιὶ (ἢ}5 ρᾶββαρθ 
{παΐ {Π6 ἰγεαπηεπί οὗ οανεβ ἴῃ Αἰ θη Οὐ 
Οτδθοθ σἝΠΘΓΑΠ ΠΥ νγὰ5 ΘΧΟΘΡΙΪΟΠΔΙΠ]Υ οτα 6] 
ΟΥ ταηκίπα, ΟΑταηίθα {πὸ οχἰβίεποα οὗ 
5] ΕΥΥ δἱ 411, νῆαΐ ῬΙαΐο μεσα βαγϑβ νου 
ΠΕΔΙῪ αἰνναγα Ὀ6 ἰοππά ἔπιθ, δϑρθο δ! 
ΉΕΓΘ, 45 ἰὴ Αἴθεηβ, (μ6 5]ανεβ θεϊοηρεά 
ἴου ἴῃς πιοϑὲ ρατί ἴο δῇ δ᾽ΐεη δηᾷ ἰῃΓΕΥΪΟσ 
Γᾶ06. 866 αἸρετέ Οὐ Οογ5. 4, Εἰ. Τ. 
ΡΡ- 170--ἰ74Φ- ΕἸΠΥ 5]ανεὲ νου οὗ 
σΟΙγθ6 θ6 τηοῦα ἴπδη 6 ἀνεύασα ΠΕ ΕΓ 
Ῥεϊοηρίηρσ ἴο ἃ 5ἱηρὶς οἰξΐζεπ. [ἡ Αἰμϑηϑ, 
ἀατγίηρ 16 ἰουσί ἢ σεπίαγυ Β.6., ἴΠ6 5᾽ανοϑ 
ὍΕΥΘ ΡγοθαὈν [1{||6, 1 δ 411, πιοῦα 
ΠυΙηθτοι5 ἴΠδη {Π6 ἔγεα- θοση ρορυ]αίίοη 
δηὰ πιείοθοβ (ΒΡ Ίο ἢ 2915 Μευδίᾳ. 4. ΟἿ." 
Αὔνι. Ἡγεδ θ. 99). 

33 ὁπόσῳ. Οτη ὁπόσῳ (οἸ]]οννηρ ποίῳ 
566 1 348 Β 2:. 

579.Α τ αὐτῶν τῶν ϑούλων. ““Οὐτιηὶ 
ἱπρεπαὶ ἀοβίηΐ, ἃ ααϊρι5. δαχὶ τὰ ρΡεϊαΐ, 

Ἂ,, Ῥ. 11, 

ΠΟΠΠ.]]15 εχ 5ΕΥνΟΥ ΠῚ ̓ ρβουιπα, ητο5 ἐἰ- 
τηθί, ὨᾺ ΠΊΘΥΟ δά υ]ΑΥ] σορτίατ᾽" (ΘΟ ἢ πεῖ ει). 
ΤῊΝ Ἔχρ]απαίϊοη, νυ ἢ τη ἤσεη αἶβὸ 
ΔΡΡτονεβ (2 1 «ϑζαῖ. Ρ. 114}, ἜἘχδ υΥ τηθβοῖς 
[Π6 οᾶ56, ἀπά {Πϑγρ 15 ΠῸ γϑάβοῃ εἰπε ἴο 
σΒαηρα αὐτῶν ἴο αὖ (1 Θίθρμδηιι5) οΥ 
ἴο ἀε]οίς τῶν δούλων (ἢ Αι δἀπὰ Ηεοτῖ- 
νυν ογάθη). 

2 οὐδὲν δεόμενος: “ΨΠδη Πα περάη ἴ.᾽ 
Ης 15. ὑπάεδὺ πὸ ΟΡ] σαΐϊίοη ἴο 5εΐ {Πδθπὶ 
ἔτθα ΨΥ {Ποη 5Βου]α 6 τπακε ἰμθ ἃ 
Ρτοβεηΐ οὗ {Πεὶγ ἰτοράομι ἢ ΤΠ6 ἱππιεπάο 
15 ἴῃ Ρ]αίο᾽β πεβαίθϑί ϑίγ]6. Ἐὸγν (ῃς ἰδῃ- 
δυᾶρε οὗ. (ἢ Θοῃπηοὶθυ) ΡΙαϊ. 7122. 
Ογαεεῆ. χι. 2 δείσασα περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἡ 
βουλὴ ψηφίζεται μηδὲν δεομένη πέμπειν 
αὐτὸν εἰς ᾿Ασίαν. Τῆς σοπ]εοΐαγε οὐδὲν 
δεομένους (τόδ ν. Ῥυϊπβίεγοσ 2 γοσοῤ. 
Ῥίαί. Ῥ. 2τι, Αϑβί, απὰ Ηροχνειάθη, νῆο 
ΔΡΡδα]β ἴῃ ναΐη ἴο Ρ]υί. (αΐο 7αϊον 15. 
3,) [θεηι. 11. 9, Δηα Ιβοοῖ. “Ἵγέοῤ. 25) 
'β, ἃ5 ΘΟΠΠΕΙ 6. 5ῃδν5, ἱπθρί; ἴοσ {{ τῃς 
5]1αν 85 ἀο ποΐ πϑβεᾶ ίο θὲ 9εεἴ ἴτε, θδοδιβ 
1Π6ν ἀγα Ργδοι!οα! ]ν ἔτεα δἰ γον, “πὸ εἴὼ 
ααϊάθηη. Ορι5 δδί τὖ δὰ δὸ5 σοθιοθηοβ 
1ΠΠαπὶ αἰΐατηνα ἰηθαΐ σαι! οποηι.᾽ 

4 ἄλλους --- γείτονας. ὙΠεδε ἴτεο- 
Ὀοτη ποὶρηθουτα ἴῃ Ρ]αἴο᾽ 5. βίτηϊ ας τορίο- 
56ηΐ Βυσγουηαϊηρ ἱπάδρεπάρθηϊ δίαϊος, νῆῸ 
ἀείοδε ὑγγάηην, απὰ ἢεὶρ (ῃ6 {γτιαηῖ 5 
5] 6 οΐ5, 566 Νεννπηδη᾿ 5 δ ρλ ίος οὐ 4γἱ5- 
ἐοΐΐδ 11 Ὁ. 315. 

22 

39 



338 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [579 ἃ 

,ὔ ’, ν. Ἁ ᾽ ἴω Δ Ν᾽ ΒΡ, Ε 

5 κύκλῳ κατοικίσειεν γείτονας πολλοὺς αὐτῷ, οἱ μὴ ἀνέχοιντο, εἴ τις 
“ 7 , - ΄ κ“ 

ἄλλος ἄλλου δεσπόζειν ἀξιοῖ, ἀλλ᾽ εἴ πού τινα τοιοῦτον λαμβά- 
νοιεν, ταῖς ἐσχάταις τιμωροῖντο τιμωρίαις; Ἔτι ἄν, ἔφη, οἶμαι, 

ι μᾶλλον ἐν παντὶ κακοῦ εἴη, κύκλῳ φρουρούμενος ὑπὸ πάντων Β 
,7ὔ ΐΦ 5 ΓΟ 3 3 ͵ Ν 7ὔ ͵ ς 

πολεμίων. ἾΑρ᾽ οὖν οὐκ ἐν τοιούτῳ μὲν δεσμωτηρίῳ δέδεται ὁ 
" δὰ δ - - 

το τύραννος, φύσει ὧν οἷον διεληλύθαμεν, πολλών καὶ παντοδαπῶν 
͵ Ν » , , ὔ τ ὦ ᾽ “ ᾿Ν Ν , 

φόβων καὶ ἐρώτων μεστός" λίχνῳ δὲ ὄντι αὐτῷ τὴν ψυχὴν μόνῳ 
τῶν ἐν τῇ πόλει οὔτε ἀποδημῆσαι ἔξεστιν οὐδαμόσε οὔτε θεωρῆσαι 

ὅσων δὴ καὶ οἱ ἄλλοι ἐλεύθεροι ἐπιθυμηταί εἰσιν, καταδεδυκὼς δὲ 

ἐν τῇ οἰκίᾳ τὰ πολλὰ ὡς γυνὴ ζῇ, φθονῶν ' καὶ τοῖς ἄλλοις πολί- Ο 
χαις, ἐάν τις ἔξω ἀποδημῇ καί τι ἀγαθὸν ὁρᾷ; 

, 
15 Παντάπασιν μεν 

οὗν, ἔφη. 

ΝΕ 
ω - , - 7, “ 

Οὐκοῦν τοῖς τοιούτοις κακοῖς πλείω καρποῦται ἀνὴρ ὃς 
Ἃ “ ΕΣ εξ - , ἃ “ Χ Χ 2 ΄ 
ἂν κακῶς ἐν ἑαυτῷ πολιτευόμενος, ὃν νῦν δὴ σὺ ἀθλιώτατον 
» Ἂν “ ς Ν 2 , “ 3 Ν 5 - 

ἔκρινας, τὸν τυραννίκον, ὡς μὴ ἰδιώτης καταβιῷ, ἀλλὰ ἀναγκασθῇ 

5. κατοικίσειε φῇ: κατοικήσειεν νε] κατοικήσειε ΑἸΙΞ φ'. 8. 
18. ΑΠ, 5εἀ εἰ ραῃοίο ποίανιε Α". 

ε εἴη Ἐφ: εἰ εἴη 
ἑαυτῷ ΑἼΠ: ταυτῷ (ς1ε) Α1. 

579 Β 8 ὑπὸ πάντων πολεμίων : " ὈΥ͂ 
Ὥοπμθ Ῥαΐ επθηλϊθϑ᾽: οἵ, πᾶσιν ἀγρίοις 
ἴῃ νῚ 406 ἢ. ὙὍπΠδε ἰγγδης 5 βρη] 4 Ὀὰΐ 
ἀνντα] Ἰποϊδίίοη 5 Δ Πλ γα] Ὀγοῦσηΐ οἱ 
ὈΥ Ρ]αίο: 8566 αἶθὺὸ οὔ Ψ1Ι 507 Β- [ἢ 
(5. τεϑρεοὶ Ρ]δίο᾽ 5 βἰπη}ΠἸτπᾶ 6 (ΑἸ Π 1}}Ὺ 
τοῆβοίς {πὸ ρΡοβιἐἴϊοῃ οἵ ΤΙοηυβῖιβ 1 ἴῃ 
51ΟΙγ δηᾶ ἱπαεεά, Ἔχοερί ἴου {Π6 βαρ ροσι 
ννἰοἢ ϑρατία Ἰεπί πΐπι, ἴῃ ἴῃ6 ΨΠΟΪα 
Ἡε]]θηῖς ννουά. 8566 Οτοίε Χ ρΡ. 53ο6 {΄ 

ἐν τοιούτῳ κτλ. ὙὍὙΠα Ρῥἱοίιγα ΠΟ ἢ 
ζοϊΐοννβ 15. πὸ ἀἄοιδέ αἷβὸ ἀἄγαννῃ ἵγοχη 
ΤῬΙοηγϑίιβ 1: 5ε6 τοίθ Χ ΡρΡ. 244, 328 
2221. 

[1 λίχνῳ “15 1Π6 βαῖὴα ἢ τεραγά ἴο 
τε ἐγβ, [Παξ ΠἸ τιον 5.655 15 ἴο (Π68 ἰαδίε ἢ 
(Τ ποιηαβ αταυ). 

12 οὔτεἀποδημῆσαι κτλ. ΤῊ ΡατΑ]]6] 
νἰτἢ Χρη. Τέεγο 1. ΤΙ 15 5᾽ ΠΡΌ ΪΑΥΪΥ Ο]056. 
ῬΙ]αΐο 5ρθᾶδῖϑ φογὲ αριογε, [ὨΪηΚΊηρ ἀοι ῬΕ]6 55 
οἵ Πἰ5. οὐνγῆ βο]οιυσηΐηρθ ἴῃ [ογείση Ἰαπᾶ5. 
Θε6. Ζε]]ει" 1 ΡΡ. 404-14. Νευπλδῃ 
δε ἰρεῖς Αερνδί. ὑἠε οῤεγ. δίαί. (1874) 
ἀἰξοονοῖθ ᾿ΠΔΩΥ͂ Δ᾽ βίο ἴο ῬΡΪδϊο 5 
«ΨΥ απ ου)δῃγα ̓  (Πτουρθους ΠΪθ νου Κβ. 

13 ὅσων ϑὴ κτὰ. ὅιιοἢ 85 ἴῃς ΟἸγπι- 
Ῥίαπ ραϊηθβ εἴς. : οἵ. Χβῃ. 1.6. τὰς κοινὰς 
πανηγύρεις ἔνθα τὰ ἀξιοθεατότατα δοκεῖ 
εἶναι ἀνθρώποις συναγείρεσθαι. Ἰ)]οηγ 515 
νγὰ5 ταργεβδθηίθα αἱ ΟἸγμρία Ὁ ἀεραίν, 
85 Ηδιτηδηη γα η5 τ15 (Οἰδδεἦι. τε. δ έδηε 

Ῥ- 116). (ἢ, ἀτοίε Χ Ρ. 3093. Τὴ ρΡῃταββ 
τι ἀγαθὸν ὁρᾷ, νυ ΒΟ {πΠῸ βεηΐθησα 
ΘΟΠΟΙ 465, Πὰ5 ἃ Οατ ΟΊ 5] Υ τη θυ βοιηά. 

17 οὐκοῦν κτλ.: “σγεαίθυ. ἴΠθη, ὈΥ 
6.115 ϑιο ἢ 85 {Π6886, 15 1π6 ργοῆξ ννῃ] ἢ 15 
τεαρβά ὈΥζ [Π6 ἱπαϊνιάτπια] ννπο᾽ εἰο. (Ὅπ 
50 σίοββα {70} 6] γθίομεσ 4150 ἰδέ ἀογ Μαῃῃ᾽" 
ΘΟΉ] ΘΙ ουπΠΔ ἢ 61). τοῖς τοιούτοις κακοῖς 15 
ἀαίϊνε οἵ αἰπουὰηΐ οἵ αἰεγθησα: οἵ. 1 
3273 Ε μείζονος---οὔτε σμικρῷ, ἀλλ᾽ ὅλῳ 
στρατοπέδῳ, ΝῚ 507 ΒΕ οὐ σμικρᾷ.---ἰδέᾳ--- 
τιμιωτέρῳ ατὰ Πατὺς 848 Β (ϑομπει 6 Υ 
Αἀτὲ1. Ῥ. 72). ὙΠ6 ράᾶββασα μὰ5 Ὀξβῃ 
βίγαηρ ]ν τηἸἰβιη ογβίοοα, ϑίθρμαπαβ 5ὰρ- 
σαβίϊηρ νδυϊοιιβὶν - ἐπὶ 3- ΟΥ̓́«- πρὸς :- τοῖς 
τοιούτοις ΟΥἩ τῶν τοιούτων, απ Αϑί - ἐν - 
τοῖς τοιούτοις. 14] αι} ΟΟΙΘ5 ΠΘΔΥΘΥ 
ἴο ἴπ6 {τατἢ ἴῃ Πἰβ “ῬΘῚ ᾿λῖπι5 τη αὶ τη4]α,᾽ἢ 
Ῥὰΐ (ῃ6 ἀαίϊνε 15 Ἔεχϑοῖν ἂ5 ἴῃ τοσούτῳ 
πλείω. ΤΠ νίενν {Ππαΐ (Π6 ἀαζϊνα 15 Τλ Υ ὶν 
Οὴ6 οὗ “οἰτουπιβίδηοο᾽ --τ-ἂπ αἰζαγηδίϊνα 
βιρροβίίοη ἴῃ 7. δηᾶ (.---οαηποῖ θ6 τπρ- 
με]ά. ὅεδ αἷβϑο οῇ 578 6. 7ῇῃδε σϑίβσεηοβ 
ἴῃ νῦν δή 15 ἴο 578 Β. 

19 ὡς μὴ κτλ. 1 Πανεα τοίυγηθα ἴο ἰῃς 
ἰοχί οἵ Α, Π, πᾷ πθαυ]γ 411 πΠῈ μ885. Θ᾽ 
ἢ Θίοθαρις (207. 50. 50) μα5 μὴ ὡς, 
πᾷ 50 ϑία!ραιπὶ δηὰ αϊΐου τοαᾶ. μὴ 
ὡς 5115 Ὀοιίευ ἢ ἀλλὰ ἀναγκασθῇ, Ὀυϊ 
{Π6 ἱστορα]αυῖν 15 5] 1081, απ, ἃ5 ΘΟ ΘΙ 6Υ 
ΟΌβογνϑ, {πΠ6 ϑεῃΐθῃοθ Ορβῃβ 85 1 ἰΐ γγεσθ 
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« ,ὔ -“" » ’ 

ὑπό τινος τύχης τυραννεῦσαι, καὶ ἑαυτοῦ ὧν ἀκράτωρ ἄλλων 20 
2 , 4 , , 

ἐπιχειρήσῃ ἄρχειν" ὥσπερ εἴ τις κάμνοντι σώματι καὶ ἀκράτορι 
Γ- “-“ ΝῚ ] Ἷ, ᾽ 3 ᾽ , , 

Ὁ ἑαυτοῦ μὴ ἰδιωτεύων, ἀλλ᾽ ἀγωνιζόμενος ἱ πρὸς ἄλλα σώματα καὶ 
ἣ 5 ΄ὔ ΄ Ἁ ᾧ' 

μαχόμενος ἀναγκάζοιτο διάγειν τὸν βίον. 
ς , Ά Ν ᾽ ,ὔ ΄ Ὁ , 

ὁμοιότατά τε καὶ ἀληθέστατα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
Παντάπασιν, ἔφη, 

Οὐκοῦν, ἦν 
ὟΟ) , 53 , ᾿, “ “ 

δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε Γλαύκων, παντελῶς τὸ πάθος ἄθλιον, καὶ τοῦ ὑπὸ 
“ Α , “ “- “ 

σοῦ κριθέντος χαλεπώτατα ζῆν χαλεπώτερον ἔτι ζῇ ὁ τυραννῶν; 
“ σιν ἐν Μ " ,Ἵ'Ὃ)] 3 ΄, ΕΝ 2 ΄ “18 - 

Ἐομιδῇ γ᾽, ἔφη. "ἔστιν ἄρα τῇ ἀληθείᾳ, κἂν εἰ μή τῳ δοκεῖ, ὁ τῷ 
[οὶ ἡ “- Ὧ , 

ὄντι τύραννος τῷ ὄντι δοῦλος τὰς μεγίστας θωπείας καὶ δουλείας 
κ , . ἦν 

ΕἸ καὶ κόλαξ τῶν πονηροτάτων, καὶ τὰς ἐπιθυμίας οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν 
ΕΣ 7ὔ “- 

ἀποπιμπλάς, ἀλλὰ πλείστων ἐπιδεέστατος καὶ πένης τῇ ἀληθείᾳ 
φαίνεται, ἐάν τις ὅλην ψυχὴν ἐπίστηται θεάσασθαι, καὶ φόβου 

,ὔ ἥν, ἣν ἴω Υ -“ , » ἴω] 7] 

γέμων διὰ παντὸς τοῦ βίου σφαδᾳσμῶν τε καὶ ὀδυνῶν πλήρης, 
Μ “Ὁ “ , , φΦ » » 

εἴπερ Τῇ τῆς πόλεως διαθέσει ἧς ἄρχει ἐεοικεν. 
» ,. δ᾿ , 

ἔοικεν δέ: ἦ γάρ; 
ἈΝ ΄ 7 ᾽ “ εν Χ . 

580 Καὶ μάλα, ἔφη. ] Οὐκοῦν καὶ πρὸς τούτοις ἔτι ἀποδώσομεν τῷ 
᾽ ὃ Ν ἥν ἃ Ν " " “ Ε ΄ Ν 53 Χ. ,,Ἣ 
αν ρι καὶ ὦ Το προτέρον εὐτομεέεν, οτύ ἀναυκΚὴ Καὶ εἰνᾶΐ Και ετί 

- “ “τ , - 

μᾶλλον γίγνεσθαι αὐτῷ ἢ πρότερον διὰ τὴν ἀρχὴν φθονερῷ, ἀπίστῳ, 
ἰδί αἰ 3, Ε , ν ΄ , ο Ν » 
ἀδίκῳ, ἀφίλῳ, ἀνοσίῳ καὶ πάσης κακίας πανδοκεῖ τε καὶ τροφεῖ, 

27. 

τηθαηΐ ἴο Ὀε ροϑβιἔϊνε απᾶ ποίΐ περαίϊνε, 
50 {Παΐ ὡς μή 15 συ ἴο ηαί Ργθοβάδβ. 
γε πᾶν δαά (αὶ ὡς μὴ ἰδιώτης καταβιῷ 
15. ἃ ΟἸδαυεγ βοῆο οὗ μὴ ἰδιώτην βίον κατα- 
βιῷ 578 σ, νΜῃϊοἢ Ῥ]αΐο ννῖβῃ65 ἴο σβοδ]]. 

579 Ὁ 27 κἀν εἰ μή τῳ δοκεῖ κτλ. 
Ο΄ ν 473. Α «πᾶ ([οΥ κἄν) ΠΙ| 408 Β 722. 
ΤἼδ τεδάϊηρ δοκῇ (566 7. 21.) 15. τοί! πε 
ὈγΥ ϑοβηείάθσ, Ὀὰς ε δηᾶ ἡ αὐ θδϑὶ]Ὺ 
οοηΠιβοᾶ, ἀηα, ὄνθη ἴΓ να δ᾽ΐονν 5ρΡ0- 
ταάϊς ᾿ηϑίδηοςϑ οὗἉ εἰ ψγ]ἢ (Π6 συ] αηοῖνα 
ἴη Ατιῖς, (ῃ6 ἀπαϊορυ οἵ ν 473 Α, 85 Μγ6Ὲ]}} 
85 ἴΠ6 56η56, ἰ5 ἰῃ ίανουγ οἵ δοκεῖ. ὙΠΕΙα 
παρα ποῖ Ὀ8 ἃ βϑρβοϊῇο δ]]}υβίοη ἴῃ τῳ: 
Του ῥύαῖϑθϑ οὗ ὑγγαηηῦ απ {Π6 ἰγγαη 5 
Ἰοῖ ννεῖβ σοτηϊηοῃ βηοιρῆ ἴῃ ταθοα: οἵ. 
1.344 Β, ΠῚ 568 Α 2. ὙΠ ρῆταβε τῷ 
ὄντι ἴηνὶίε5. ι5 ἴο υπάεογθίαηα τύραννος 
θα δοῦλος ἰπ ἴμ6 {]|οϑὶ βθῆβα: οὔ ν 
474. Δἃ471. 

28 δοῦλος κτλ. 1 οπος ἴοο ὙΑϑἢ ]Υ 
ῬΙασρά καὶ κόλαξ αἴζετ δοῦλος, ἴῃ οτάετ ἴο 
ΟὈίαΐη ἃ σΠϊαβπλι5, πα θυϑίαπάϊηρ δουλείας 
τῶν πονηροτάτων Ἰἴϊκα δούλων δουλείαν ἴῃ 
ΨΙΠ δύο οσ. Τνο ἱπίθυιου Μ85 πᾶνε δου- 
λείας καὶ θωπείας: Ὀὰΐ [Π6 ἱπνουβίοη 15 
ποί αἰπουϊῖ, θδοαιβα {πὸ ἴνγο ποίϊοηβ ἀὺΘ 

δοκεῖ Τ.0Ρ0.: δοκῇ Α οσὰπὴ οείειβ. 

50. ΟἸΟΘΕΙΥ 4164: οἵ. (ἢ ϑΘΟΠΠΘΙ θυ) 
Ἐπέλγά. 3028 ἄπορόν τινα στροφὴν ἔφευγόν 
τε καὶ ἐστρεφόμην (ἡ εγα Ομ δηΖ᾽ 5 Ὀγαοκεῖβ 
“Πδιηϊηὶ ποοσεηῖ᾽). 

5679 Ε 20 καὶ τὰς ἐπιθυμίας κτλ. 
ΧΕΠΟΡΠΟἢ 5 Δ7Ἴ6γ0 5 ἴῃ οἴδβοϊ ἃ αἰ]αϊθα 
ΘΟ ΘΑ ΟἹ [15 βεηΐθποθ: οἵ. αἷβὸ 
Οογρ. 524. Ἑ Πι, πα δβρϑοῖα! }ν 5Πα]κ6- 
ΒΡδαγθ 5 27αεδείλ τν 3. 50--οο, Ν 3. 22-- 
20. 
τῇ σφαδᾳσμῶν -- " σοηνι πῖνε ππονο- 

τηθηΐβ᾽ ἴ5 ἃ γᾶγε νγοϊά. Τὴβ 5ρε]]ίηρ σφα- 
δᾳσμός ΔΡΡΕΘΑΙΒ ἰῃ πὸ Μ5 δχοθρίὶ Αἰ; θὰΐ 
16 ἰοία 15. αἰζοβδίθα ἔγοὴ οἴ Ὶ ΒΟΌΓΟΘΒ: 
8686. ϑίθρμαμιβ- αβα 74ὲ5. 5.ν. Τῆς 
νοΡ σφαδάζειν (μετὰ σπασμοῦ πηδᾶν 
Ἡ συ ο}.) ἀδποίεϑ ΠΥ ΠΘΎνοιιβ, τυ] ΟΠ ηρ, 
σοηνεϊςῖνε τηοίΐοη, ουὐἰϑῖθ. οπθσ ον ἢ 
οοπίτοὶ, [Π6 τϑϑαϊὶ οὗ δχοϊϊθπηθηΐ, θαυ, 
Ραΐη, ἀΐβεαβε εἴς. (ϑίθρμαπυβ- Ηαβς ]. ο.). 
Ἐὸτ {Π6 ββεηβε οὗ (Πϊ5 ρΡαββαρα οἵ. 577 Ε . 

5680 ἃ 2 τὸ πρότερον κτλ. ἼΠε 
γΘίδγθηοθ ἰβ ἴο ΝῚΠ 567 πὰ βιρῖα 570 Α, 
Β, ἢ πρότερον τηϊρῆιϊ οἵ οοιτβθα πᾶν ὕὈδθη 
βρατβά, αηὰ ΗἩδγννογάθη ηιογὲ σέο οαΐδ ἰἢ 
οαΐ; Ὀὰῖ [η6 βεῃΐεποβ ραΐηβ ἴῃ ννεῖρης ὈΥ 
16 αἀάϊτίοη. 

22--2 
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ΝΥ ν.5, ς ΄ Ψ Ζ΄ » 3 οὶ ὃ -“ 5 Ψ 
5 καὶ ἐξ ἁπάντων τούτων μάλιστα μὲν αὐτῷ δυστυχεῖ εἶναι, ἔπειτα 

Ν ν ε " , 2 [οὶ ᾽ὔ .} ,. 

δὲ καὶ τοὺς πλησίον αὐτῷ τοιούτους ἀπεργάζεσθαι. Οὐδείς σοι, 

ἔφη, τῶν νοῦν ἐχόντων ἀντερεῖ. "Ἴθι δή μοι, ἔφην ἐγώ, νῦν ἤδη 
ὥσπερ ὁ διὰ ἴ πάντων κριτὴς ἀποφαίνεται, καὶ σὺ οὕτω, τίς πρῶτος Β 

δ80 λ,8Β γ7. νῦν ἤδη (΄πιης ἄοηλιη᾽) 
5. ΠῚ 1ΠῸϑίγαίεα Ὀγ [6 ῃϊ αἱ φέσϑε 2αγέ, 
ἤδη τη Δί. αἱαίον. ῬΡ. 44 ἴ. 

8 ὥσπερ ὁ διὰ πάντων κτὰ. ΤΠΕ 
ΠΟΙΠΡΑΤΊ5οη 15 θουτοννθα [τότ {Π6 ΑἸ Πθ πῃ 
τοί ποῦ οὗ ᾿πᾶσίησ [ῃ τη 5104] ΟΥ̓ ἀὙαγηαίῖς 
σοι ροίτοη5. Αὐσοογαϊησ ἴἰο Ῥείευβεῃ, 
ΠΟ ἴῃ Πῖ5 Ἰ)ογραΐ ριόρύαϊη 2:67 αἱΦ 
γείφγίελίοῦ (167 (ΟΟὙγοσδεῦε 7)20717,51672 51: 
4ἐλε: (1878) Πα5. σδγαία Πγ ᾿ηνεβεραίεα 
[16 ψο] 6 βιθ]εοῖ, ἔπ 6 πιοᾶδ οἵ ργοοθάτπτγα 
νγὰβ 85 [Ὁ] ον5. ϑοιηβ {ἰπ|6 Ὀεΐοσε {Π6 
[εϑίϊναὶ ἃ ΠΟΠΊΠΕΥ οἵ σπδ] θᾶ Ρθύβοηβ 
Ὑ ΕΓ Ξε] οί Ὀγ {Π6 βουλευταί ἴῃ σοορεῖα- 
τἰοη ἢ [Π6 χορηγοί, ἀτα {ΠΕῚΓ Πδιη65 
ἀεροβιίθα ἴῃ τὸ ΓΠ5, ΟΠ6 ῸΓ δδοὴ φυλή. 
Οηἡ [Πε ἄδγ οὗ [ἢ σοηΐεβί, ομ6 Πδ1η6 νγὰ5 
ἄταν ΠΠΌΠι ΘΔ οἢ ἀγη, πα {Π6 ἴδῃ Ἰπᾶρεϑ5 
{ΠεγεΌΥ σοπϑίϊπί6 4, αἰζευ νυ πϑϑβηρσ [ἢ 8 
Ῥετιίοσμημδησθ, δ ἢ γοΐθ ἀοννη ἴῃ Π15 γραμ- 
ματεῖον ἴῃ ΟΥ̓ΕΥ ἴῃ ὙὙΠΙΟῊ ΠΕ διγαηρεα {Π6 
56 να] σοπηροίοσβ. ΟΥὨ (Π656 ἴδε Ἰπάσϑϑ 
ἤνε ψεῖα ποχί βεϊθοίβα Ὀγ Ἰοΐ, δῃὰ (Π8 
ἢπ4] νεγάϊοί νγὰβ σίνεη ἴῃ δοσογάδῃοα ννἹ ἢ 
1Π6 νοΐε5 δἰγεαᾶγν γεσιβίεγβα Ὀγ {Πε6β56 ἤνε. 
Τα τηοβί ἱπηρογίαπί ρῖθοα οἵ Ἂνϊάξηςβ ἴῃ 
ΒιρΡροσί οἵ [Π15 {ΠΘΟΥΥ͂ 15 ΠιγΠΙΒΠ6 4 ὈΥ 
1, γ5145 4. 3 ἐβουλόμην δ᾽ ἂν μὴ ἀπολαχεῖν 
αὐτὸν κριτὴν Διονυσίοις, ἵν᾿ ὑμῖν φανερὸς 
ἐγένετο ἐμοὶ διηλλαγμένος, κρίνας τὴν ἐμὴν 
φυλὴν νικᾶν" νῦν δὲ ἔγραψε μὲν ταῦτα 
εἰςτὸ γραμματεῖον, ἀπέλαχε δέ. Τῃ 
ΠΟΩΘ οὗ {Π6 δποῖθῃς δαϊπουι 165, ὑνΒΙΟ ἢ 
416 [ἍΠῸῪ οἰΐϊεα Ὀν Ρεΐδβιβθῃη, ἄο ννγεὲ πᾶ 
1Π6 εχριεϑδϑίοη ὁ διὰ πάντων κριτής: Ἀπ 
Ῥείβυβθῃ {Π|Π 5 {Π6 Ρῇγαβα ΠΊΔΥ͂ ΡευμαΡ5 
ἀεποίβ ΔηΥ οπδ οὗ {Π6 βασνίνιησ ἔνθ, τὐλο 
λαά αφέεαὶ ἑλγοιεσὰ αἰ 4.6 οίαρες, πανὶησ 
Ῥεβθη οὐἹρίπα}]Υ οἤοβθη ὈῪ {{ν6 ϑεηαΐθ, πα 
αἰϊουνναγάς Ὀγ ἰοΐ οἡ {ῃε ἔνγο σϑηγαϊ ηϊηρ' 
ΟΡΡοτίαηϊ 165. Τὴ δβἰπρι ]αΥ ΠΕΠΊΡΟΥΙ, 
δοσογάϊησ ἴο Ῥείούβθη, 15. βϑηῆθσῖς, ἃ5 ἴῃ 
Ζατὺς 659 Α, Β ΔΠ4 εἰβεννῆθγθ. [{ 15 ἴτὰ 8 
οἵ σουγϑε {Παΐ {Π6 πηαίίου σου] ποῖ αἰνναγϑ 
Ὀς Ῥτουρῆϊΐ ἴο δῇ ἱπηπηθαϊαΐθ ἰσϑὰθ ἴῃ {815 
ὙΑΥ; Τ[ῸΥ, ἴο ἴακε ἃ ϑἰηρ]β ἰηβίδηοθ, ἰῇ ἃ 
σᾶβ6 ΨἤΘΥα {Π6γ6 σγεῦθ, δῖ 15 βανὺ, ἴγεα 
σοτηροιοῦβ, [Π6 νοΐθ5 οἵ (ῃ6 ἥνε Ἰπάρθϑ 
τηϊρηϊ γαϑα]Ὲ ἴῃ ἃ [16 Ὀδίννθθη ἵννο σοτη- 
Ῥειίοῦβ (ΟΥ̓ Ἔδοὸὴ οἵ 1ἴπ6 ἴδτεε ῥυϊΖ65. 
ΤῊ γα τηϊρῆς Πᾶνα: 

να} τ ὦ) Ὁ 
ιϑὶ Ργῖζε. Α Β ς Α Β 
21 Β͵ῚΖῈ Β Ἃ Β ς ς 
51: ΒΒ Ὁ ς Α Β Α 

Τῃ 5110} ἃ οᾶ56 νγε τηϊδβδί, 1 βιρροββ, "8Ὲ- 
1ιανα εἰ Ππου {πᾶϊ πα οἵ {π6 ἤνε Ἰιάρεϑ, 
γγῃο νν}}] {[Πεη Ὀδ ὁ διὰ πάντων κριτής, Παάᾶ 
δι οαϑίϊηρ νοΐβ, Οὐ εἴ56---δηα {15 15 168 
ΤΊΟΥΘ ΓΕΔΒΟΠΔΌ]6 νἱεν---Ππαὶ Ο ννὰ8 με] 
ἴο Ὀ6 ἀἰβαια!ῇαα ἴοσ (ῃς ἢτβὲ ρυῖζε, δπᾶ 
{τΈ65} βογαξ θα Ῥεσαη. Ῥείεγβθηβ εὃχ- 
ῬΙαπαίίοη 15 δοοερίεα ἴῃ (Π8 πιαΐη ὈὉΥ͂ 
Μύμεν (Ογίεελ. “δε ληεγαϊί. ῬΡ. 360--- 

τ 372), Δη4, [Πουρῇ ἴο βοιὴβ εχίεπί σοη- 
7εοἴαγαι!, ἀρρϑαῖβ ἴο πὲ (Π6 Ῥεβί δνδ]]- 
4 Ὁ]6, Ἔεχοθρί 'ἴπ οπβ ροϊηΐ. ὁ διὰ πάντων 
κριτής σα ΠΑΤΑΪν θεὲ βεραγαίβα ΠΌτη ὁ διὰ 
πάντων ἀγών, ἃ ῬΡῇγαΒ6 ΨΠΙΟΙ 15 ἡσποίοα 
ἤτοηὶ Οὐδ! ηϊι5᾽ Ζαγοῤέαε (7. 15} ΚΚοΟΚ), 
ΔΠἃ εχρίαϊηθα 85 ὁ ἔσχατος ἀγών ἴῃ 
ΒεκΚΚοΥ 5. “Ἱγιεραοία Ρ. 91. το. Τῆς διὰ 
πάντων κριτής Ὠγυβί ΞΌΓΕΙΥ τηθδη {ΠῸ πᾶσα 
οἵ {[ῃῆς διὰ πάντων ἀγών, ἀπᾷ 1 50, διὰ 
πάντων 5Ποι14 6 51τ}1]ΑΥ]Υ ἱπίεγρτείβα ἴῃ 
ῬοΟΙ Ρῆταβεβ. [ἿΪΙἢ διὰ πάντων ἀγών ἴἰ 
σαηποΐ ΠΊΘΔῃ “ 6Γ ἄσγοῇ 4116 Θἰδαϊθη οάθυ 
ὈΕββαυ ἀατοῃ 4116 (ο]]ορίθη ΒΙΠἀασοῆσο- 
Θαησθη νγαγ᾽" (Ρεΐεγβθη 1. ο. Ρ. 24), Ὀὰξ 
ΤΊΔΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ πηθαῃ ἴῃ ἰαϑὲ δηά στεαίεβί 
ἀγών, ἃ5 τὸ διὰ πασῶν 15 ἴΠ6 στεαΐεβί 
ἰπίθυναὶ ἴῃ ἃ 5808416 οἵ οὔβ οοίανθβ. Τῃε 
ΘΧΡΓΘββίοη ἰδ ΒΓΑ Ρ ΙΥ τγοτηϊηϊβοθηΐ οὐ [Π8 
Τηι51 08] (ουτὴβ διὰ πέντε, διὰ τεττάρων, 
διὰ πασῶν εἰς., ἀηά ἴῃ ἃ σοπηρείτοη 
Ῥείνθθη χοροί, ἴξ 5. παίαγαὶ οποιρὴ Πδΐ 
ΤΉ 5104] ἀΠα]οσΊΘ5. 5ῃου]α ργονϊάθ ἃ ΠαΠῚ8 
ἔογ {Π6 ἀδοϊβινα βίπιροὶα ἴῃ ὙΠΟ {Πα 
οἸαἴτηβ οὐ {Π6 σοι ρ δ ΟΥ̓5 5 1 ὑνοῦα σοη- 
ἰθηα ὙΠ] ΟΠ 6 ἀποίμοΥ ἔθου [Π6 ἢ Π8] νἹοίοσυ. 
Τί νν}}} θῈ 5εθη {Ππαἰ1 υπάοιοίαπα ἀγών ἰπ 
[Π6 ιοίαίϊοη ποσὰ ΟὙα 1 Πι15 85 γοξευυϊησ, 
ποῖ ἴο {Ππ6 δοίιι8] ἀγαπηαίῖϊσ ΟΥ̓ ΠῚ 516 α] γὸ- 
Ῥτγοβθηϊαίίοη, Ὀαΐ ἴο {Π6 πα] βίγιρρ!ςα ἱπ 
ὙΠΙΟἢ {Π6 Ἰοΐ γ᾿ ἐγαῖθϑ θθίνγθθη {Π6 γῖναὶ 
οΟ]αἰπη5, {Π6 θαυ] θοῦ ἀγών ὈΘΙηρ᾽ ΡΓΘΒΌΤΩΔΌΙΥ͂ 
[Πα ννΊΟἢ 15 ἀεοι θα ᾿γ {Π6 νοΐδϑβ οἵ {ῃ8 
ἴδῃ Ἰπᾶροϑ: 80 {πΠαΐ {πΠ6 ἀρβῃοΐ οἵ {Π6 
ὙὙΠ0]6 τηδίίθυ ψ}1}} θῈ {Παΐ ϑοογαΐθϑ ἀρρθα]5 
ἴο ΟἸαιοο, αἃ5 1η6 Αὐόποη τηϊρῃξ ἴο οπα 
οὗ ἴῃς ἥνε Ἰυᾶροβ ἴῃ ψπαΐ γα πῆὰν Ὀ6 
Γουρίνοπ [ῸΥ οαἰ]πρ [Π6 “ρταπᾶ ἢπα]ς,᾽ 



580 ἢ] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ 9 341 

Ν ἈΝ . , Ἁ ν ͵ ͵7 

κατὰ τὴν σὴν δόξαν εὐδαιμονίᾳ καὶ τίς δεύτερος, καὶ τοὺς ἄλλους 
ς.“κ “- ᾿ 

ἑξῆς πέντε ὄντας κρῖνε, βασιλικόν, τιμοκρατικόν, ὀλυγαρχικόν, τὸ 
ὃ ΄ ᾿Αλλὰ δαδί Ν ς , θ ΄ 

ημοκρατικόν, τυραννικόν. ῥᾳδία, ἔφη, ἡ κρίσις. καθάπερ 
ΠῚ “ 4 Ἁ Ἃ ΓΊ - 

γὰρ εἰσῆλθον, ἔγωγε ὥσπερ χοροὺς κρίνω, ἀρετῇ καὶ κακίᾳ καὶ 

ὙΩ ίᾳ καὶ τῷ ἐναντίῳ. Μισθωσώμεθα οὖν κή ἦν δ᾽ ἐγώ εὐδαιμονίᾳ καὶ τῷ ντίῳ. σθωσώμεθα οὖν κήρυκα, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
λ ἀν ᾽ ΄, “ ες» , εν κ γ , τ ͵ 
ἢ αὐτὸς ἀνείπω, ὅτι ὁ ᾿Αρίστωνος ὑὸς τὸν ἄριστόν τε καὶ δικαιό- 

Ι ὐὃ , », “ δ᾽ “- Ν ,, 

Ο τατον ' εὐδαιμονέστατον ἔκρινε, τοῦτον δ᾽ εἶναι τὸν βασιλικώτατον τ5 
Ν ΄ὔ Ῥ - ἊΝ Ν ΄ὔ , ᾿ ᾽ ’ὔ ᾽ , 

καὶ βασιλεύοντα αὑτοῦ, τὸν δὲ κάκιστόν τε καὶ ἀδικώτατον ἀθλιώ- 
“ ἃ ἡ - 

τατον, τοῦτον δὲ αὖ τυγχάνειν ὄντα ὃς ἂν τυραννικώτατος ὧν ἑαυτοῦ 
“ " οὶ Ν Ἁ , ᾽ ΄ Ε 

τε ὅ τι μάλιστα τυραννῇ καὶ τῆς πολεως; Ανειρήσθω σοι, ἔφη. 
δ ν᾿ κ᾿ ῃ 

Η οὖν προσαναγορεύω, εἶπον, ἐάν τε λανθάνωσιν τοιοῦτοι ὄντες ἐάν 
Ἢ, ΄ Ε , Ν ,ὔ , "' 

τε μὴ πάντας ἀνθρώπους τε καὶ θεούς; 1Τ]ροσαναγόρευε, ἔφη. 20 
3 , “» τ Ν - 3 , 

ΨΙ1. Εἶεν δή, εἶπον: αὕτη μὲν ἡμῖν ἡ ἀπόδειξις μία ἂν εἴη" 
Ζ δ 5 ἵ , ς: ’ 

Ὁ δευτέραν δὲ ἰδὲ τήνδε, ἐάν τι δόξῃ εἶναι. Τίς αὕτη; ᾿Ἐπειδή, 
“ ’ δ᾽ δ ᾽ ΄ ὃ , Ν ΄ ἫΝ « Ν 5 

ὥσπερ πόλις, ἦν δ᾽ ἐγώ, διήρηται κατὰ τρία εἴδη, οὕτω καὶ ψυχὴ 
[ν Ν « ΄ [ω , «- 2 Ν “- Ν ἰ , 3. , 

ἑνὸς ἑκάστου τριχῇ, δέξεται, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἑτέραν ἀπόδειξιν. 

τῇ ὁ ΑἼΠ’: Ὁπι: ΑἹ: 42. δὲ ἰδὲ πο5: δεῖ δὲ ΑΠ: δὲ δεῖ νυΐσο σαχῃ ΞΖ. 

24. δέξεται ΞΙ: τὸ (ριποιῖβ. ποίαϊιμι) λογιστικὸν δέξεται Α: λογιστικὸν δέξεται 11: 

λογιστικὴν δέξεται φ᾽ : λογιστικὴ δέξεται φ'. 

ΟΑἸΠησ οἡ ἰπὶ ἕο ῬΡτοποῖηςοθ τίς πρῶτος 
κτὰ. Ὑπὸ ψοτὰ ἀποφαίνεσθαι 15 ῬΥΟΡΑΡΙΥ 
[ουπηα] : οἵ. Ζατυς 659 Β ἀπά 1)ῖο (ἢ γγ5. 
αποίεα Ὀν Ῥείθιβθη 1. ο. Ρ. 7. Εογ ἃ Πι- 
{Π8Ὶ ἀἰβουδϑίοη οἵ [Πἰ5 ραββᾶσο 5868 Αρρ. 11 
[ εγα 566 Μτ 15. Μενυίοϊο᾽β βιιρραϑβίϊοη], 
5808 το πέντε ὄντας: νἱΖ. ἴῃ 41]. 
12 εἰσῆλθον κτλ. “ἴῃ 5Ξοθ πα πὴ ΤἸΠΡΊΟβϑὶ 

ϑδιιηΐ "ἢ (Θια!ΠΡαυμη). [πὸ ἀταπηαίίς. ἀπα 
ταιιϑῖσαὶ οοπίοϑίβ (ἢ6 νἱοίου 5 ΠΔΠ6. νγα5 
ΡΑΌΪΙΟΙΥ Ρτοοϊαϊμηβα ὈΥ ἃ Ὠεια] (566 
ΜΆΠΕΥ 1. ο. Ρ. 372 71. 2): Πεπος μισθω- 
σώμεθα κτλ. ΡῬαυζΐδιι65 [ἢ 6 σοπηραγίβοη ἴῃ- 
ττοάιοςα ὈΥ ὥσπερ ὁ διὰ πάντων κτλ. ΟἿ. 
αἶἰϑο ἴάϊ]. 66 ἃ πάντῃ δὴ φήσεις---ὑπό τε 
ἀγγέλων πέμπων καὶ παροῦσι φράζων ὡς 
ἡδονὴ κτῆμα οὐκ ἔστι πρῶτον κτλ. (1Π6 
τϑϑι] αὐτϊνοα αἱ ἴῃ [Πς ἀϊαϊοριιθ). ΕῸτγ τῆς 
νου] ΡΪαν ἰῃ ᾿Αρίστωνος---τὸν ἄριστον 
οἵ. 1 2368 α 2. 

1. 580. ἐάν τελανθάνωσιν κτλ. ἴ5 
βαϊὰ τὶ τρίογεμος ἴο (π6 Θπα]]οηρα ἴῃ 
ΣΙ 267 Ε. 

580 ο--588 α 44 σ«εεογια 2700 γιαγ 
δὲ γοιωιαάσαι ογ1 ομγ ῥεγελοίοσίεαί ἐλέογγ. 
71εἰ πὸ ἀργός ἴο καἰ ἐλε ἐλγέε σαγίείϊες 
47 σοι, ζριοτυίφασε- ουΐγι, δ ογιοιεγ-ἰουΐγιρ, 
ἀγα ραΐνγι-ἰρυΐγι γέδῥεείίυείν, ἀμαΐ ἐδέ τὲς 
εἰϊείϊγριεελ ἐλγός τον γε ο»αἸϊγιρ σαν είτδΣ 

δοέλ ο7᾽ γιεγι ἀγα οΥ φ[δασιεγέδ. 777 γοι 
αδῷ αγν ἐλγοθ 1621 τὐάο γεῤ᾽έξογιί ἐλεδέ 
αἰ έγογιέ εἰα55ος, τυλίελ οΥ ἐλὲ ἐάγες ἐΐσες 
ἦς» ἐλενιοσι ῥίθασιγαὐΐε, ας τυΐἱ 2», ογμοτερδε 
ἦγ γαυομν ὁ δ: στυη. Τλϊελ οἵ ἑλεηε 
ἧς γίσλί9 7116 »ιδεύσσαῦν γεφιρίτίες 707 
αἰδεταζν ἐλῖς, {δε ουογν οἱ 67 χιεεσέζογι, αγὸ 
ἐχεγέογισε, ἐγείο  ἐ όρες ο7 τυϊδάοηε (φρόνη- 
σι), αγια ἀγρι) 671, 
ἀγιοτυϊοιίσε ἐς ἐλ ογιίν ογ16 ἀρριογιρ ἐλδ ἐλγέε 
ἦγ τυλοῦξ ατι» οΓἹ ἐλέδε χιαϊβεαίζογις ἧς 
2γεδογέ, αγιαὶ ἄδ 2ονϑέσσος ἐλόηε αἰ. Ἡΐε 
ἐλεγεογε αἀεοόῤέ ἀΐς φογωϊεί, αϑια] α7,7 6756 
αεοογρρίν, ίαείγιρ' ἴοῦε ὁ. ἀγιοτυίδαῖσε 
 ργεί, Ἰουε οΥ Λἀογιοιεγ σεκογιαῖ, ἀγα ἰοῦὲ οἵ 
ρον ἰαςέ. 
δ80 ν Π 21 εἶεν δὴ κτλ. ΑἰζεΓ 

[ῃς Ῥο ἶσα] {Ὁ]Π]ονν5. [ἢ6 Ρϑγο ΠΟ] ορ οὶ 
Δρυθπέ ; 566 577 Ὁ 3. 

2.1 δὲ ἰδέ, ΜΥγΥ οοττγοοίίοη οἵ δεῖ δέ 
((πς τϑαάϊηρ οὗ [ΠῸ θεϑὲ Μ55 : 588 ε7΄. 21.) 
Πὰς θ6θῃ ρϑ ποίαν ἀοοερίοα, Τὴ τεαά- 
ἴηρ δὲ δεῖ 5 ἱπ{1 1 Π51 0} πηβα Ἰϑ δοίουυ, 
ἀηα οἂπ ΟὨΪΥ θὲ δὴ αἰϊθιηρὶ ἴο " οιμθηά᾽ 
δεῖ δέ. ὅες ΟἹ. εν. ΧΙ Ρ. 340. 

24. ϑέξεται κτλ.: “ἴδ νν}}} ααπηϊε αἶβοὸ 
οὗ ἀποίμου ἀθιποηβίγαιοη.ἡ ὍὙΠ6 βυθ]θοῖ 
15 5ΠᾺΡῚΥ “Οὐ {Πο6515,᾽ 5 βίαἰθα Ἰι5ῖ θοίοτα 
ἴῃ [16 οοποϊιιδίοη οἵ ἴπΠ6 ἢιδὲ δυριηιθηΐ 

οτυ ἐλε ἰουεν οΥΓ 
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Τήνδε. 

Ἂ 

25 Τίνα ταύτην; 
δ᾽ ὡς {ν , 7 50.3ἷϑἃἷ 3 , «ς “4 

φαίνονται, ενος εκᾶαάστου μιὼ ἰδία, ἐπιθυμίαι Τε ὠσαυτως 

ἀρχαί. 
“- ἊΝ; 

θρωπος, τὸ δὲ ᾧ θυμοῦται" τὸ δὲ τρίτον διὰ πολυειδίαν ἑνὶ 
ΕΣ ᾿ΕΝ ς Ι ἴ ἰδί, ᾽ ἴω 3 Ἂς Μ ἔσχομεν ὀνόματι 'ἱ προσειπεῖν ἰδίῳ αὐτοῦ, ἀλλὰ ὃ μέγιστον 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ [580 Ὁ 

τριῶν ὄντων τριτταὶ καὶ ἡδοναί μοι 
καὶ 

- ΄ὔ ΄ αν φ , Ις: 

Πῶς λέγεις; ἔφη. Τὸ μέν, φαμέν, ἦν ᾧ μανθάνει ἄν- 
οὐκ 
καὶ 

" Ω “ “ Ἷ Ν 

30 ἰσχυρότατον εἶχεν ἐν αὑτῷ, τούτῳ ἐπωνομάσαμεν' ἐπιθυμητικὸν 
ἊΝ - ἌΡ ἡ ΄ δ Ἷ “ Ν Ν - Ν : 

γὰρ αὐτὸ κεκλήκαμεν διὰ σφοδρότητα τῶν περὶ τὴν ἐδωδὴν ἐπι- 
“ Ν , Ν 2 , Δ ΎΦ' Μ ΕΞ 5 ΄ 

θυμιῶν καὶ πόσιν καὶ ἀφροδίσια καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἀκόλουθα, 

καὶ φιλοχρήματον δή, ὅτι διὰ χρημάτων μάλιστα ἀποτελοῦνται 
αἱ τοιαῦται ἐπιθυμίαι. Καὶ ὀρθῶς γ᾽, ἔφη. ἾΑρ᾽ οὖν καὶ τὴν 

- - . “ , Ἅ ἡδονὴν αὐτοῦ καὶ φιλίαν εἰ φαῖμεν εἶναι τοῦ κέρδους, μάλιστ᾽ ἂν 
2 ἃ {λ, 2 ὃ ᾿, θ “ λό “ Τ ΡΝ ὑχτοῖ. εἰς ἕν κεφάλαιον ἀπερειδοίμεθα τῷ λόγῳ, ὥστε τι ἡμῖν αὐτοῖς 

26. ἰδία Π: ἰδίᾳ Α. 

(58ο ο). 
γὰρ εὐκόλῳ ἔοικεν πιὰ Ζλαεά. 69 Ἑ τοῖς δὲ 
πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει (α Π] 51]1Υ Ὀγδοϊκεί- 
εα ὈΥζ ϑ0ῃδΔη2), γῇ α {Π6 δα Ὁ] 6οΐ 5 τ 1] Ὁ 
“Ἰαΐει ἴῃ δηΐθρυβββϑίβ.᾽ Ταϊομπηαίϊο Ἔχρταβ- 
5ΒΙΟη5 {κὸ δηλώσει (ΊῚ 407 Ὁ 21.), δείξει 
εἴς. Ῥεϊοηρσ ἴο ἃ βοιηδνπαΐ αἰεγεηΐ οᾶ- 
ἴδροῦυ. [Τί 15 ᾿ΠΊΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο εχίγαοϊς ΔΗΥ͂ 
Βα ἰϑίδοίουυ 5θῆ8ε οὐΐξ οἵ {π6 ραββαρε 1ἵἢ 
(τ ΘΟ ηθΙ οΥ αἰοπο οἵ 411 ἔῃ βἀϊίοτϑ) 
τγε τείδίη τὸ λογιστικόν (566 47. 22.) ΟΥ̓ 
λογιστικόν, ἴΠ6 ἸαἰίεΓ οἵ ψΏΙΟ. ΟσουΓ5 
Ῥείονε δέξεται ἴῃ την Μ5885. ΤΠ6 Οχίοτα 
βαϊΐουβ, υνΓἢ το ΡῬΓΟΡΑΙΠΙΥ, βαρσραβί 
1μὰΐ λογιστικόν 15 ἴπ6 τΤΕ]ῖς οὗ 5οπὴθ 510 ἢ 
61055 οῃ τριχῇ 85 νγ6 δοίιια!]ν Ππᾶ ἴῃ Ῥαΐ. 
Κ, νῖΖ. λογιστικον. ἐπιθυμητικὸν θυμικον 
526). 
' ᾿ ἡδοναὶ κτλ. ἩΠΙΠοτίο ἴῃ {πῸ 2᾽)6- 
2 πες [ῃ 8 νγογάβ ΡΊβαβαγε δπα 1) 6βϑῖτα πᾶνε, 
ἢ ἴεν δχοθρίϊοῃβ (6.5. 1 2328 ᾿, ΨἹΙ 
485 Ὁ, ΠῚ 554 Ε 4].), Βα δὴ εν]], οὐ αἱ 
Ἰεαδί ππιῆοσαὶ, σοηποίαίίοη. ΤῊ νίδθνν 
πον Ραΐ ἰογννασά, νἱΖ. [Παὲ βοῇ " ρατί᾽ οὗ 
501] Παβ 15 οὐνὴ Ρ]βαβιτεβ δηα {651165 
αἰ Πδυῖηρ 1 Ροϊπί οὗ νἱτίπθ δηα νῖςα (οἵ. 
ΨΙ 505 0) [Π|ςὲ [Πη6 “Ραγίβ᾽ ἴο ννῃϊοῃ [ΠῸν 
Ῥεϊοηρ, 15 γεϊαίθα ποῖ ΟἿΪ]Υ ἴο {Π6 {ΠΘΟΥῪ 
οὗ ἴῃ6 “λει: Ὀὰΐ αἰβο ἴο (ῃ6. Αὐϊβίοιε- 
ἸΙδ ἢ Δ ΠΑ 515 οὗ ρ]θαβιζα ἴῃ 2. Λε. Χ 
(ο. 3---ρ. 

“6 ἰδία. Ῥατγὶϑ Α Πδξ ἰδίᾳ----566 ἐ7΄. 72.-τ- 
ἐγ 1]0 τ ΐητι5 ΘΟ ΠΟΙ πη 6 (ΘΠ πα 61). ΟἹ. 
ἰδίῳ αὐτοῦ ταῖτα Ἑ. 

27 ἀρχαὶ κτλ. Αγ οπε οἵ {8ε [γε α 
ΤΑΥ͂ ΠΟ] τ]ὸ ἴῃ 1Πη6 σοὺ]. ΤῊὴδ τείθγθπος 
ἴπ ἦν 15 ἴο τ᾿ 426 α ΠῚ, 

580 Ε 29 ὃ μέγιστον κτλ.: ν]Ζ. 

ΟΥ. (ἢ Θ.411Ὀδππι) ν 4.53 Ὁ οὐ᾿ 

3. φαῖμεν ΑἾΞ!: φαμὲν ΑἸΠ : φῶμεν φ. 

ἐπιθυμία. ὙἼΠς νγοτάϑ τούτῳ ἐπωνομάσαμεν 
Ἰηθ Δ ἦ σᾷνε {πΠ6ὸ παῖς οὗ ἐπιθυμία ἰο 
1815 ρατγί,᾿ ὑγπθη νγε σα ]]6 4 1 ἐπιθυμητικόν 
(ἐπιθυμητικὸν γὰρ κτλ.). (Οἱ. (ἢ 5141]- 
Ῥαυμ) 7 εαεί. 185 Ο ᾧ τὸ ἔστιν ἐπονο- 
μάζεις, (γαΐί. 420 Β ἀα εἰβενποῖα 7. 
Δα ΟΟ. ψντοηρὶ)ν πππειβίαηα τούτῳ 85 1π- 
βίγαπηθηΐα]. Πα ναγϊδηΐ τοῦτο Πὰς {{{||8 
ΔΌΓΠΟΥΙΥ Πα 15 τη ΠΟ ἸΠΓΘΥΊΟΥ : 511}} ὑγοῦβα 
15 τούτου ΜὨΪΟη Μαανὶρ (“ἀν. (7. 1 Ρ. 
431) 5ιιϑρι σία {π|556.᾿ 

30 ἐπιθυμητικὸν κτλ. τν 4390}. ΤΠ6 
Ἰονγεβδὲ ρατί οἵ 5011} νγαβ οδ]]θα φιλοχρή- 
ματον ἴῃ ΙΝ 436 Ε εἴ 8].: 5εὲ πεχί ποίβ. 

581 Α 4. εἰς ἕν κεφάλαιον κτλ. 
ΡΙαΐο τϑοορηϊβεα [ἢγθα ναγθίϊαβ ἴῃ τὸ 
ἐπιθυμητικόν, σΟΥΓΕΒΡΟΠαΪησ Ταϑρθοί νοὶ 
ἴο {πΠ6 οἸ]ρατοῃϊοα), ἀδηηοογαίϊοαὶ, ἀπά 
ΚΥΥΔΏΠΪΟ4] τηδῃ (Ψ1Π 558 Ὁ 721.).. [Ιπ {Π6 
ῬΓδβθηΐ οπαρίευ. ἔμαθε ναγϊθίῖϊεβ ἀραΐη 
τ οαα6 ἰηΐο {Π6 Ὀαοϊκοστοιπμά. ΤῊΪβ ἀρρᾶ- 
τεηΐ “ΤπσοηΒΘα 6 ηΖ,᾽ ἰΟσ ΠῚ Ὑγ] ἢ ΟἰΠΘΥ 
Τβάβοηβ, ἰβ6 Κύόπη ἴο βιρΡροβε ἱπαΐ {Π6 
ὙΠΟ]6 οὗ {Π15 ῥτοοῦ, 5. γγ6811 ἂδϑ {π6 ηδχί, 
τνγὰ5 νυ 6 αἱ ἃ αἰ γθηΐ {ἰπ16 ἔγοπὶ (ἢ 6 
ταδί οἵ Βοοῖκβ ΝΠ δπα ιχ (2). .52. Ρρ. 
221 ἢ. (Οἱ. Ῥἤείάεγεν Ζ27. Ζδεη7ιο εἴα. 
Ῥ-. 75. Κιοπῆ Παβ βἴποα σχείγαοίθα ἢϊβ5 
νίαν : 566 ἢἰ5Β. 2. 27. Ρ. το4). Βαϊ (ἢ6 
ὉΠΙΥ οὗ (ῃ6 ἐπιθυμητικόν ας σε ἢα5 
ὭθδνΘΥ ῬΘθη ϑδουιῇορά, βἰποθ δδοῇ οὗ ἰἰς 
νΑΥΪΘΙΙ65. ΔΥΘ 4150 ΘΧρυ ββϑίοῃβ οὗ ἄδβίτε ; 
δῃηὰ Ρ]αΐο 15 {πϑγοίογο {|| Ἰδὲ] ῆε6α ἴῃ 
βαί{ησ ἰ ΟΥΘΓ αρσαϊηβδί φιλόσοφον «ἀπά 
θυμοειδές. Τὸ Πᾶνε οοιηραῖεα βοῇ οὗ 
1ἴ5 ναυ! δί]85 βαβραγαίθ!υ ν ἢ (ῃς ἔνγο Πῖρηοτ 
ῬΥΪΠΟΙΡΙ65 νου] Πᾶνε στυεδίν Ιεπρι πεηβά 
Δα οοΙΠΡΙ]Ἰοαίβα Ῥ]αίοβ ρτοοῦ ; ἀπά ἢδ 

581 
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ὃ “ « ’ “ »“ “-“ Ν ͵ , , -“ 

ηλοῦν, ὁπότε τοῦτο τῆς ψυχῆς τὸ μέρος λέγοιμεν, καὶ καλοῦντες 5 
Ν ΄ - “-“ 

αὐτὸ φιλοχρήματον καὶ φιλοκερδὲς ὀρθῶς ἂν καλοῖμεν; ᾿Κμοὶ 
“ ὃ -“ δ ΄ὔ , Ἀ Ν νι λ Ν “-“ Ἶ, 

γοῦν δοκεῖ, ἔφη. Τί δέ; τὸ θυμοειδὲς οὐ πρὸς τὸ κρατεῖν μέντοι 
Χ “- -“ - , 

Β φαμὲν καὶ νικᾶν καὶ εὐδοκιμεῖν ἀεὶ ὅλον ὡρμῆσθαι; ' Καὶ μάλα. 
᾿] ΠῚ , 3 ἈΝ , “- 

Εἰ οὖν φιλόνικον αὐτὸ καὶ φιλότιμον προσαγορεύοιμεν, ἦ ἐμμελῶς 
ΕΝ », 3 ΄ ν ᾿' ΕἸ Ν Ν ες ΄ 

ἂν ἔχοι; ᾿Ἐμμελέστατα μὲν οὖν. ᾿Αλλὰ μὴν ᾧ γε μανθάνομεν, 
- δὴλ «“ Ν Ἂς δέ Ἁ 3. 40 [τ »᾿ ἴον » ἩῬΆ “ 

παντὶ δῆλον ὅτι πρὸς τὸ εἰδέναι τὴν ἀλήθειαν ὅπῃ ἔχει πᾶν ἀεὶ 
͵ Ν ΄ ΄ 

τέταται, καὶ χρημάτων τε καὶ δόξης ἥκιστα τούτων τούτῳ μέλει. 
Ἀ ᾿ , “ 

Πολύ γε. Φιλομαθὲς δὴ καὶ φιλόσοφον καλοῦντες αὐτὸ κατὰ 
΄ ᾿ “- “ τ “ τρόπον ἂν καλοῖμεν; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ ἄρχει 

Ὁ ἐν ταῖς ψυχαῖς ' τῶν μὲν τοῦτο, τῶν δὲ τὸ ἕτερον ἐκείνων, ὁπότερον τ5 
Ν “-“ Διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἀνθρώπων λέγομεν ἂν τύχη; Οὕτως, ἔφη. 

6, 7. ἐμοὶ γοῦν ΑἸΠ: ἔμοιγ᾽ οὖν Α5. τ6. λέγομεν Ξι φῇ: λέγωμεν ΑΤΙ 9}. 

γϑβοῖνεβ {Πἰ5 ροϊηξ ἰοῦ ἀποίπευ τηοᾶς οἱ 
ἐτθαϊπηθηΐ δ ἃ ἰαίευ ορροσγίαπιυ (587. Ὁ 71.). 

ΥΩ ἄοεβ με βεϊεοῖ {π6 ψνογά φιλοχρή- 

ματον (3. φιλοκερδέξ) ἴο ἀεποίς [Π6 ἐπι- 
θυμητικόν Ὠεῖεῦ Ηδ ψῖβμεβ ἴο μά ἃ 
οἵγιοίδ νυοτὰ ἴο οοπίταϑέ νἱἢ φιλόσοφον 
δπα φιλόνικον (5. φιλότιμον). Τῆς νοτά 
ἐπιθυμητικόν ἰῖ561Γ ἰ5. Θχοϊαάεά, Ὀεοαιβα 
τε Πᾶνα ἀρτεε παΐ {πΠ6 φιλόσοφον ἀπά 
φιλόνικον ἢανε αἰ5ο ἐπιθυμίαι οἵ {Πεὶγ 
ονῃ (580 Ὁ), ἀη4, 45 φιλοχρήματον τηδάθ 
ἴῖ5 ἀρρθάταποα ἴῃ βοῇ οἵ [8 ἴῃγεε ἔουΠῚ5 
οἵ ἐπιθυμία (111 551. Α, 553 Ὁ, 555 4, 

558 Ὁ, 5ότ Α, 568 Ρ, ΙΧ 572 Ο, 573 Ὁ)» 
ἴε ἰ5 π6 Ὀεϑὲ βαμημηατυ Θβουρίοη ἀν δ}]- 
ΔΌΪΘ. ῬΡ]αΐο ᾿ϊμηβθ!Ὲ οἱαϊμιθ ΠῸ ΤΏΟΥΘ [ῸΥ 
τ, απᾶ {παὶ 15 ΨΥ Πα βαγ5 μάλιστα 
ἂν εἰς ἕν κεφάλαιον ἀπερειδοίμεθα. ΓΙ. 
Οὐ ππλεῖε ὧδ γείῤ. 4Ὀ]. εοηιῤ. οἰ πγιῖέ. Ρ. 

η38. 
 οὐ--μέντοι. ὅ66 ΟΠ Ι 330 Β. 
5818 φιλόνικον. Εοτ [ΠπΞ6 5ρ6]]- 

ἴπσ οὗ (Π15. νψοτὰ 866 ΨΠΙ 548 Ο 2:. ἀπὰ 
ΤΡ ποίβ οὐ ,γοζ. 336 Ε. ὍΠα ργεβεηΐ 
Ρᾶββαρα δῃᾷ αἶϑο 586 Ὁ, Ὁ Ὀεῖὶονν οοποϊα- 
ϑίνευΥ ρίογα (μαὶς ᾿]αΐο οοηπεοϊθα [ῃ8 
ννοτά 1 νίκη ἀπᾶ ποῖ νυν] νεῖκος, ἔτοτὴ 
νοι ἱπάθθα ἰὲ σου ποῖ ΡῈ ἀεγινεά 
νυ πους ἀοϊπρ νυ εποα ἴο {Π| ἰαννβ οὗ (Π 68 
τρεῖς Ιαπριαρσα (οἴ. ϑομαηΖ ΝΟ]. νἹ Ρ. χ). 
Νον Ρ]αΐο σοτγίαϊηϊν ἀἰὰ ποῖ τυυῖῖα νείκη, 
Ῥαὰΐ νίκη: απ ἴξ 15 {πϑγθίογα ΒΙΡΉΪΎ ἱπι- 
ΡτοΡαθ]ε παι π6 τοῖς φιλόνεικος. φιλό- 
νικος ᾿ᾶ5 αἰδὸ σοῃϑι ἀθγα Ὁ]6. Βα ρροσί ἱτοηῚ 
ἴ[η6 ᾿πίουίου. μΜ85 οἵ ἴῃ8 ΑἰἐῤμόἼε Ὅς 
δα πε ταϊτῖοη οἵ εἰ ἰοῦ ἰοῆσ ε Ὀδοδπηα 
ΘΧΙΓΘΠΊΟΙΥ σΟΠΊ ΠΟ ἷπ ἱπηροσῖα] {{π|65, 
ΘΒΡΘΟΐ ΠΥ ἴῃ ΡΤΌΡΕΥ Παπι65 ἀογῖνθα ἵγοτὴ 
νίκη (ΝΜ εἰϑιοτπαπϑϑ Ρ. 49), ἀμ νεη ἐνεί- 

κων ἀῃᾷ [Π6 ΠΠ|ς6 ἀὺὲ αἰβὸ ἰοππα οὴ ἰδία 
Ἰηβοτὶριίοηϑβ (6.5. ΟἸΟ 1585). [1ὴ [Π6 οαβα 
οὗ φιλόνεικος ἴΠ6 ΕΥΓΟΥ νγᾶὰβ ΔΡΡδΥΘΠΙΪΥ 
ἐϑίδ ὈΠ5η64 ὈΥ ΡΙπίατο μ᾽ 5. {ἴπη6: 566 Πὶβ 
44ε5. 5.4. ὙΠε πιβαπίηρ “Ἰονοὺ οἵ βίσε᾽ 
15. οἴϊδβῃ ἀπϑαϊίαθ!]α ἴῃ Ρ]αΐο; ποτα [ἴἴ 
βαϊῖβ, 1 15 ββοοηδτυ ἀπ ἀδγίναίίνα, ἴου 
{πΠ6 Ἰογεῖ οἵ ν]ἱοΐουυ πιιιϑί α]50 ἰόν 518 : 
7071 οἵγιο ῤιιίψογε ῥαίΐίγια. ἘῸΥ ἃπῃ 6χ- 
Παϊβίϊνε ἀϊβουβδίοη οἵ ἴΠ6 παπδβίίοη {Πα 
βίπαδηΐϊ πιανὺ θα τε[ειτεα ἴο Θοῃτηϊαι ΕἸ λτξ 
«΄. αἰδο»1 Ογτεελδηε 1 ΡΡ. 386-201. Δ ΠΠ6 
δατηϊττηρ [παι “ φιλόνικος ἀπα 15 ἀεγῖνα- 
ἶνες αἴθ (τ ποτα Πεαπεηῖ ἴῃ ΑΤἸΕ 
υυτιῖοσβ,᾽ ΘοΠπηϊάς 15. 1πο] πε ἴο δά {Πα 
δχἰβίθηςα οἵ φιλόνεικος ἃ5 ἃ βεραγαίε νγοσά, 
ςσοπηροίθα ψἹἢ νείκη α5 ἃ Ὀγείουπι---ϑο Πα 
{Π1η|κ5---οὔ νεῖκος : θπὶ νείκη, αἱ Ἰθαβί ἰῇ 
οἰαβϑῖσαὶ αὐϑεῖς, 15. ΟὨΪΥ ἃ οοπ]θοΐαγα Οἢ 
ΑΘβοῆν 5 “49. 1378 ἀπά Ζτερι. 903: δηὰ 
ἴῃ ΡΙαΐο, αἱ 4}1 Ἔενεπίβ, ἴΠετο 15, 1 θε]ϊθνα, 
πὸ οα56 ἴῃ ψ Π]Οἢ φιλόνικος ἄοε5 ποῖ σῖνα 
1Π6 τηραπίησ τγοαιγεα Ὀν [Πς οοπίοχί. 

12 ἥκιστα τούτων : 1655 ἴῃ ΔηΥ οὗ 
{Π6πὶ,᾿ Πἰ. “Ἰδαβὲ οἵ {π65θ᾽ ἴἢγεε εἴδη οἵ 
5011. ὙΠεΙΘ ἰ5 ΠΟ ροοα γϑάβοῃ [οΥ 5ι15- 
Ρεοιίησ [6 ἰοχί; (ΟΥ̓ δ᾽ ΕΒΟ ρῚ. 5. Ί ΕἸΥ 
βρθαϊκίησ [Π6 φιλόσοφον οπι ΟΠΪΥ στα [ῸΓ 
σοφία, ἴῃς φιλόσοφος, νγ»ὴ) 0 ῬΓΘΘΘΠΑΪΥ (5816 
[{ ταῖκο5 τῃ6 ρίασς οἵ {π86ὸ φιλόσοφον, 5 
ποῖ ΠΟΙ πα! Πετγθηΐ ἴο εἴη εν (582. Β, Ο): 
δ ΠΠΘΓΕΙΥ͂ σαγ6 5 πιο]. 1655 [ῸΥ {Π 6 πὶ {ΠΔῃ 
ἴπ6 φιλόνικος απ φιλοχρήματος ἀο. τού- 
τῶν ἴ5 ὨδοΟϑβατυ ἴο Ὀγησ οἵ (Πα οοηίγαβί: 
ἥκιστα αἴοπε, ργοροββὰ Ὀγ Βαϊϊθι, οὐ ἥκιστα 
πάντων (ὟΝ. Η. ὙΠοπιρ5οη) νου εχ- 
ΡΥΘ55 ἴοο πη ἢ.. 

581 ο ιό ϑιὰ ταῦτα δὴ κτλ. ΟΥ̓. 
Ατίδι. Φἰᾷ. Λε. 1 3. τοροῦ τἢ Η. τρεῖς 
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[᾿] ,ὔ τὰ πρῶτα τριττὰ γένη εἶναι, φιλόσοφον, φιλόνικον, φιλοκερδές ; 

Κομιδῇ γε. Καὶ ἡδονῶν δὴ τρία εἴδη, ὑποκείμενα ἕν ἑκάστῳ 
Πάνυ γε. Οἶσθ᾽ οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι εἰ ᾽θέλοις τρεῖς Ὗ ΠΩ γω, ρ 

20 τοιούτους ἀνθρώπους ἐν μέρει ἕκαστον ἀνερωτᾶν, τίς τούτων τῶν 
τούτων; 

’ “ Ν « ἴον ΄ ΄ .} , “ βίων ἥδιστος, τὸν ἑαυτοῦ ἕκαστος μάλιστα ἐγκωμιάσεται; ὅ γε 
Ν “- - 

χρηματιστικὸς πρὸς ἱ τὸ κερδαίνειν τὴν τοῦ τιμᾶσθαι ἡδονὴν ἢ τὴν Ὦ 
τοῦ μανθάνειν οὐδενὸς ἀξίαν φήσει εἶναι, εἰ μὴ εἴ τι αὐτῶν ἀργύριον 
ποιεῖ. ᾿Αληθῆ, ἔφη. Τί δὲ ὁ φιλότιμος; ἦν δ᾽ ἐγώ: οὐ τὴν μὲν 
ἀπὸ τῶν χρημάτων ἡδονὴν φορτικήν τινα ἡγεῖται, καὶ αὖ τὴν ἀπὸ 

“ ΄ Ψ Ν ΄ ἊΝ Ψ' Ἃ Δ, , τοῦ μανθάνειν, ὅ τι μὴ μάθημα τιμὴν φέρει, καπνὸν καὶ φλυαρίαν; 
Οὕτως, ἔφη, ἔχει. Τὸν δὲ φιλόσοφον, ἣν δ᾽ ἐγώ, τί οἰώμεθα τὰς 

25 

21. γε Ἡεπηδηη οὐῇ Μ: τε ἃ 
τί οἰώμεθα (ἀταβεῦ : ποιώμεθα οοαά. 

18. ὑποκείμενα ΑΞ: ὑποκείμενον ΑἸΤ φ. 
ΠῸΠῚ οΘίοΥΪ5. 27- 

γάρ εἰσι μάλιστα οἱ προὔχοντες (5α. βίοι), 
ὅ τε νῦν εἰρημένος (1.6. ὁ ἀπολαυστικὸς) 
καὶ ὁ πολιτικὸς (1.6. ὁ φιλότιμος ΠετΕ) καὶ 
τρίτος ὁ θεωρητικός. 

λέγομεν κτλ. “Απά ἔογ {Πἰ5 σθϑᾶϑοῃ 
Ὑ6 58Υ {παΐ {Π6 ῬΥΠΠΑΥῪ Ο]45565 οἵ ΠΊθη 
ΔΥΘ 4150 ἴἤχϑε ἴῃ ὩπηθοΥ᾽ εἴς. λέγομεν 
(Ξε6 27. 22.) 15. {ῃε τοδάϊηρ οἵ 41}}] μ85 
εχοθρί ΑΠφ', δῃμα ϑΘομπθιοὺ 15 τὶρῃΐ, 
1 (Ὠ1ηκκ, ἴῃ τείαϊηϊησ ᾿ἴ, ποῖ ΟἸΪΥ Ὀεοδιῖιβα 
1Π656 ἴἢγτεθ γένη πᾶνε Ὀθθὴ παιηθα Ὀείοσα 
(τν 425 ΕἸ, Ῥαΐ 511] σῆοσθ δοδιβα {Π6 
ΟἸαβϑιΠοδίοη. ννὰ5. ΡΡδύθηἝΥ ἃ [ἈΤΉ]]Π1ὰΥ 
ΟΠ6: 566 ϑίενατιί οῃ Αὐἱβί. 1. 6. ΕῸΥ (Π6 
ΟΥΠΟΡΊΑΡΠΪ σα] ΕἸΤΟΥ 8566 ἤηέγοα. ὃ 5. 
Ι (αἶκε τριττά 85 ρυβάϊοαίϊνε : {π6 ἤγρεῖ- 
Ῥαΐοῃ 15 ποῖ, 1 {ῃϊηῖκ, ἃ ἀϊῆοαϊ οπς, 
Ῥεοᾶιβα {Π6 βίγεβθβ οἵ {ῃ6 νοῖςε [4115 οἡ 
τριττά, πὰ ἴο ΠΥ ΘδΥ 1ΐ βϑοιιηβ ᾿τηοΥα 
ἸαἸοιηδίϊς [Π8η τὰ πρῶτα γένη τριττὰ εἷναι 
νου] θ6. Α ΡΟΞ510]6 αἱϊθυπμαῖϊνε νοι] 8 
ἴο ἴαϊκα εἶναι νν 11 φιλόσοφον κτλ. (“ {Ππαΐ {Π6 
ἴπγθα ΡΥΪΠΊΔΥΥ͂ ΟΙα5565 οἱ τὩ6η δἵθ ἰονθὺβ 
οἵ νυ]βάοτη᾽ εἴς.), Ὀαΐ {Π15. 15. βοιηθνηδΐ 
1655 παίιγαὶ δηα αι βϑίδοίουυ, ἴῃ νὶθνν 
ΘϑΡθοα Π]}ν οὗ καὶ ἡδονῶν κτλ. ὙὍΤΠε νγογαβ 
τὰ πρῶτα τη68ῃ “ἴΠ6 ἤγβί᾽ ΟΥ̓́ ΟΥΡΊΠΔ],᾽ ἃ5 
ἴπ Αὐιβίοι θ᾽ 5 πρώτη ὕλη, {1 ϑΘίοϊο πρῶται 
ἀρεταί «τι {Π6 11Π|κ6 : 1{ ννοι!α θ6 Ῥοϑβὶ]6 
ἴο 5 άϊνι46 βοῇ οὗ {Π658 ὈΥΪΠλΑΥῪ ΟἸα5565 
Ϊηΐο δεύτερα γένη, τρίτα γένη εἴα. Τοννεῖί, 
τοααϊηρ λέγωμεν, ἰγδηβ]αΐθς “νγὙὰ ΠΊΔΥ 
θαρὶη ΟΥ̓ ἀϑϑυμηϊηρ, Ὀὰΐ 1 15 ΠδΥ5ἢ ἴο 
βοραγαία τὰ πρῶτα [τοτὴ γένη, ἀπ (6 
δἄνευθϊα] τὰ πρῶτα φΘηΘΥΆ]]Υ, ἱΓ ποῖ 
δἰνναγβ, τοίετβ ὀασᾷ ἴο βοιηβίῃϊηρ βαϊα οὐ 
ἄοῃβ “αἱ {π6 Ῥερὶπηϊηρ.᾽ (Οἵ. ΘΠοταν 
“4.0.7. ἤν ἘΠῚ: 200. 

18 ὑποκείμενα. Τῆδ Ξἰησιαν ὑποκεί- 
μενον (566 ε7΄. 21.), γείδϊηβα Ὁ ΘΟΠ ΘΙ 6Γ 
Δ 411 οἴπεῖ εαϊΐοσβ Ἔεχοερί Βαϊζθσ, 15 
4αθβ ΟΠ 40]6 τεαὶς. [Ι͂ἢ 5 ἢ σαβο5 {Π6 
δα]εοίνα, Ῥαγίϊοῖ 186, ΟΥ̓ σε  ἀσγθαβ ψ ἢ 
1π6 γι Π016 δηᾷ ποῖ ψ ἢ ἴΠ6 ρατῖ. ὑποκεί- 
μενα 15 {{{|᾿π 1πίθυιοσ ἴο ὑποκείμενον ἴῃ 
ΔΟΓΠΟΥΥ ἃηα [Π86 ΘΟΥΓΙρΡίΙΟ. νγὰ5. Θᾶβυ. 
Οἵ, ΝΙΠῚ 580 Ε 2. 

21 τὸν ἑαυτοῦ κτὰ. (. ΡΙπά. γαρ. 
215 Βεῖρὶς ἄλλο δ᾽ ἄλλοισιν νόμισμα, 
σφετέραν δ᾽ αἰνεῖ δίκαν ἕκαστος ἀπὰ (ογ. 
4848 ἢ. 

ὅ γε. 866 ε7. 2. ἨΗεγδηηἶβ σοη- 
Ἰδοίαγα 15, 1 πονν {Π|η]κ, τρί. ΝΕ σπᾶν 
ῬΘΙΠαΡ5 βχρ]αΐη τε 8ἃ5 ἀνακόλουθον (οἴ. 11 
373 Β 21.) Δ ἰαἸζθὴ ὉΡ ἴῃ τί δὲ ὁ φιλότιμος; 
κτλ., Ὀαΐ γε 15. ΠΟ ἢ ΠΙνΕΙΙΕΥ δηα Ῥείίου : 
η6. ΠΊΟΠΕΘΥ-ΠΊἸκοΥ, αἱ 411] δνεηΐβ᾽ εἴς. 
Οὗ ΝΠ 5564 2. 1{ἀγε 5 τρῃϊ, ννα ὅπου ἃ 
ποΐ, ἃ5 Ηεδγηηδηη 4065, πᾶτε (Π6 5εὴῃ- 
ἴθηοα ᾿πίθυγοραῖῖνθ. 

581 23 ἀργύριον ποιεῖ: “ῥτοάιιοο5 
ΤΊΟΠΘΥ.᾿ ποριεῖ (ΒΔ ΠΔ1η) 15 ἃ πϑαΐ οοῆ- 
Ἰεοίαγα ; Ῥαΐ 1Π6 ἰοχὲ 5 βοιιηᾷ : οἵ. χρή- 
ματα ποιεῖν Ατἱϑῖ. 200]. Α 0. 12588 11. 

26 καπνὸν καὶ φλυαρίαν. ΤῊ Ϊ5 σοη- 
τοιηρίποιιβ, Πα] [-ργόνευθῖαὶ, τι56ὲ οἵ καπνὸς 
15. 1Ππϑίταίθα ὈγῪ Β͵αγάθβ οὴ Ατὶ Οἱομαῖς 
20. 

: 581, Ε 27 τὸν δὲ φιλόσοφον κτλ. 
Βαΐ {Π6 Ἰονοῦ οἵ Κπον]θαρο, βαϊα 1, ννηδξ 
ναΐια 5Π4}] νγθ ΒΡ οββ {παΐ Π6 αϑβϑίϑηβ ἴο 
[Π6 οἰποὺ Ρ]βαβανθβ σοτηραγθα νἢ {Παῖ 
οἵ Κπονίησ πον {Π6 {τὰ βίαπαάβ ἂπὰ 
Αἴνναγϑ δη)]ουΐηρ ἃ Κἰπα γα βοτί οὗ ρΙθαβιισα 
γνΉ116 με Ἰοατηϑῦὺ ἍΝῚ] πα ποῖ {Πῖη}κς {Ππθπὶ 
ὙΘΙΥ [ᾺΥ ἀνγαντ᾽ (ν]Ζ. ἔγτοση ἡ τοῦ εἰδέναι 
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Ἑ ἄλλας ἡδονὰς νομίζειν πρὸς τὴν τοῦ εἰδέναι ἱ τἀληθὲς ὅπῃ ἔχει 

582 

Ν 5 , Ἀ ΦρΔΙν 5 ἊΣ - ΄ “- Ε ΄ 

και ἐν τοιουτῷ τίνυ αει εἰναΐι μανθάνοντα Τῆς ἡδονῆς; ου πανυ 

΄ Ἅ, “- ἱρν ἢ 5 ,ὔ . 5.ῸΝ “- » , 

πόρρω, καὶ καλεῖν τῷ ὄντι ἀναγκαίας, ὡς οὐδὲν τῶν ἄλλων δεό- 30 

μενον, εἰ μὴ ἀνάγκη ἦν; Εὖ, ἔφη, δεῖ εἰδέναι. 

ΨΠΠ. στε δὴ οὖν, εἶπον, ἀμφισβητοῦνται ἑκάστου τοῦ εἴδους 
διὐνς Ν Ν Ε Ν «ς ὔ ἣν Ὁ Ν Ν , Ν Μ 

αἱ ἡδοναὶ καὶ αὐτὸς ὁ βίος, μὴ ὅτι πρὸς τὸ κάλλιον καὶ αἴσχιον 
-" - Ν 3 τυφ ἣν ΟΥ̓ “ ζῆν μηδὲ τὸ χεῖρον καὶ ἄμεινον, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸ τὸ ἥδιον καὶ 

᾽ ᾿ “- ΕΝ Ι] “-“ ΄ 3 “- 3 , , 

ἀλυπότερον, ] πῶς ἂν εἰδεῖμεν, τίς αὐτῶν ἀληθέστατα λέγει; Οὐ 3ς 
- ᾽ 

πάνυ, ἔφη, ἔγωγε ἔχω εἰπεῖν. ᾿Αλλ᾽ ὧδε σκόπει. τίνι χρὴ κρίνεσθαι 

τὰ μέλλοντα καλῶς κριθήσεσθαι; ἄρ᾽ οὐκ ἐμπειρίᾳ τε καὶ φρονήσει 
ν ,ὔ ΕἾ ͵7 " » 7, 7 

καὶ λόγῳ; ἢ τούτων ἔχοι ἄν τις βέλτιον κριτήριον; 

ἄν; ἔφη. Σκόπει δή. 

Καὶ πῶς 
“ - “- , 

τριῶν ὄντων τῶν ἀνδρῶν τίς ἐμπειρότατος 5 
σ΄ τ Ν ς “-“ , ε ΄ ΄ὕ ἥν κα. 

πασῶν ὧν εἴπομεν ἡδονῶν ; πότερον ὁ φιλοκερδής, μανθάνων αὐτὴν 
Ἁ 2 Ἷ φΦ’ 5 Σ , ὃ -“ 3 ΝΣ ᾽ Ν “ 

Τὴν ἀλήθειαν οἱἰον ἐστιν, εμπείροτερος οκει σοὺ εἰναύ Τῆς απο τοῦ 

Ι εἰδέναι ἡδονῆς, ἢ ὁ φιλόσοφος τῆς ἀπὸ τοῦ κερδαίνειν; 
ἔφη, διαφέρει. 

20- 

Πολύ, 
“-“ “ ᾿ 

τῷ μὲν γὰρ ἀνάγκη γεύεσθαι τῶν ἑτέρων ἐκ παιδὸς 

τῆς ἡδονῆς ΑἸΠ ουπὶ σεἰογῖβ: Ραποι5 ποίαν ΑΔ. 

κτλ.). Τῇε χρηματιστικός σοηῃϑίἄοτα {Π6 
Ῥ᾽βαβυγαβ οἵ μοηουγ δηα Ἰδαγηΐηρ οὐδενὸς 
ἀξίας, σοπμηραγεά ν]ἢ 5. οὐ ; [Π6 φιλό- 
τιμος 5'γ 1] ΑΥΎ, γηίαίς γετεζαηαἶῖς; νυ Ὠαΐῖ 
{Πεη ἄοεβ {ῆ6 φιλόσοφος σοηβίάθυ ἀές 
ῬΙβαβαγαβ ἴο ὈῈ σοιηραγθα ψΊ ἢ (Π6 οἰ μεῖβὺ 
νμαῖ αἵϑ Πὶβ ρΡ᾽εαβιγεϑῦ [,εἰ τ 58ε85. δ 
ΕἰΓΠΕΥ ἄηοτους (1.6. μᾶ5 Ἰβαγηῖ) {Π6 {τ ἴῃ 
ΔΩΥ σίνεη ἰπϑίδῃοθ Οὐ 15 σείησ ἴο Κπονν 
(1.6. 15 4εαγη 1719} 1; 5 Ρ]δαβιγοβ. ἀγα 
{Ππογείοτε {Ππαΐ οὔ Κπονίηρ δηὰ {παὶ οὗ 
Ἰεαγπίησ, 1.6. τοιοῦτόν τι τῆς ἡδονῆς, [ΟΥ̓ 
[Π6 Ρ]βαϑβιιγθϑ οἵ ᾿δαυηϊηρ αὐ ἀκίη ἴο ἴΠοβ8 
οἵ Κηοννίησ. ΕἼΟΠῚ βοῇ οἱ [Π658 ρΡ] θα βιγα5 
{ποβα οἵ σαΐῃ δηὰ ίατης αἵ ἔαύ τεηχονβά. 
νὴ τ[μ6 σοπεσαὶ 56η56, οἵ,  λαεά. 64 Ὁ: 
ἴογ [ῃ6 τ56 οὗ ἐν 1Κ 4206, Ὁ: [οΥ τοιούτῳ 
τινὶ τῆς ἡδονῆς ΧΕη. “1)1.1 ἢ. 5. ἐν τοιούτῳ 
εἶναι τοῦ κινδύνου προσιόντος : ἀπ ἴοΥ [Π6 
Ῥοβιτίοη οἵ τῆς ἡδονῆς Βταὰη ὧδ ἀνῥενό. 
“Ὅτι Ῥ. 4» Ῥν ΠΘΓ6 ΠΊΔΠΥ͂ ΕΧΑΙΏΡ]65 οἴ ϑ᾽ Π}11αΥ 
Ὠγυρειραΐα αἴ χυοίθβα. ΤΠὴῈ ΜμΜ85 τεαᾶ 
ποιώμεθα (566 47. 21.), θὰϊ ταβοι5 θη θῃ- 
ἀαίίοη ἴ5 ἴῃ ΤΥ ΟΡ᾿ πίοη σοί η]ν τἰρῃΐϊ. 1 
Πανα [αἰζθη τῆς ἡδονῆς ΜΥΊΓῃ τοιούτῳ τινί: 
ΟἰἴΠΟΥ5 ἩΥΥΟΠΡΊΥ, α5 1 Ρεϊῖονο, Ἰοΐη ἴΐ ἴο οὐ 
πάνυ πόρρω. 8:6 οἢ ἴΠ6 ῬΠΟΪα Ραάββαρσα 
Αρρ. 11. 

581 Ε 20 οὐ πάνυ πόρρω: 5ς. οἰώ- 
μεθα νομίζειν ; ἂς Ὀδίοτγε. 

380 ἀναγκαίας : γιεεέσσαγίαΣ, αὐΐρρα 
οεἴογῖίβ ὨΪΠ1] ἱπαϊρσθηΐεπη ηἰδὶ γιξεδοστίας 

σορσεγεὶ (αἰζεῦ δ. Πα). Ἡφδηος τῷ 
ὄντι: 566 ΟΥ ὟΙ 511 Β. 

31 δεῖ εἰδέναι: νγε 5Που]α ποί τηῴ2οσε 
(οἴεσθαι), Ῥὰαΐ ὈῈ στε οἵ ἴΐ. - Βα Π δηλ 5 
σοη͵θοίαγα διείλου (αὐ Φπίλγα. Ῥ. 98) 15 
ὙΈΟΙΠΥ πεοά]εβε ἀπά ἱπερί. 

32 ἀμφισβητοῦνται: “ἀτε ἴῃ ἀϊδριίε᾽ 
(Του εἰ). Εον (ῃϊ5 βοπηθννῃαὶ ἱσγθσι δῦ 
τι56 οἵ [ῃ6. ραββῖνε οἷ. (ορεβ λείοις 97 
“γερίοίϊ 1 Ῥ. 299ς.ς. 1ἴ 15 ἰειηρίπρ ἴο 
μα κα [Π6 νοῦ τ] 44]6 (“ ἀἰδραΐς ἢ μα 
ΔηΟ ΠΥ), ἃ5 ἴῃ ἤατὸς 957 Ὁ, ἃπΠ4 ΞΈρροβε 
[Παΐ [Π6 Ρ]βαβιγεβ ἃγ6 ΡΘιβο  Π 64, α5 [Π6 
ἔννο ᾿ἴνεβ τὲ ἰη Ρχοάϊοιβ᾽ δροϊοσιθ οὗ 
Ἡφίδο]α5 αἵ (ἢ6 ογτοβϑ-τοδβ (χη. 27εγε. 
11. 21 1). αὐτῶν ἴῃ τίς αὐτῶν ν}}] 
1Π6ὴ πῆρδη τῶν ἡδονῶν, απὰ ποίΐ τῶν ἀν- 
δρῶν. Βαυΐ οἡ 510ἢ ἃ ἴπθουυ, ἰηβίοδα οὗ 
αὐτὸς ὁ βίος, γα 5ῃοι ἃ γαῖποῦ Πᾶνα δά 
αὐτοὶ οἱ βίοι: ἀπ οὐ ἴΠ6 ψνῆοϊα ἰξ 15 
ἀουθΉ] 655 θδιΐου ἴο δοηαΐθβοθ ἴῃ (Πη6 οτάϊ- 
ΠΑΙῪ ᾿πηογργοίαςοη, νυ] ἢ 15 αἶθὸ ποτα ἴῃ 
ΒΠΑΥΊΟΩΥ ΜῊ τριῶν ὄντων τῶν ἀνδρῶν 
κτλ. Ὀεϊονν. 

582 Β 9. τῶν ἑτέρων. “Οἴαιιοο 
5111} φύγίσψτθ Ῥἢ]]ΟΒΟΡ τὰ Ρταθίοσι αχ- 
Ῥεγθητία, φαοηίαπὶ ϑοογαΐθβ 415 ΟΠ 1 ΠῚ 
ΘΧΡΟΓΙ ΘΠ Εἰβϑίη5. οϑϑοῖ νο]υρίας πὶ τορὰ- 
νεταῖ" (ν1Ζ. ἴῃ 582 Α τριῶν ὄντων κτλ.) 
ϑομηρίάοσ, Τὴδ ΕΠρΡΊ 5} {γα ηβ]αΐουβ ἰαϊκα 
τὼν ἑτέρων 45 “ἴῃ οἵπεγ᾽ (Τοννεί), νἱΖ. 
“βαϊη᾽; δι {Παΐ νγνου]α Ὀ6 τοῦ ἑτέρου. 
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3 7 »“ Ν Ὁ “- το ἀρξαμένῳ: τῷ δὲ φιλοκερδεῖ, ὅπῃ πέφυκε τὰ ὄντα μανθάνοντι, τῆς 
ἡδονῆς ταύτης, ὡς γλυκεῖά ἐστιν, οὐκ ἀνάγκη γεύεσθαι οὐδ᾽ ἐμπείρῳ 
γίγνεσθαι, μᾶλλον δὲ καὶ προθυμουμένῳ οὐ ῥάδιον. Πολὺ ἄρα, 
3 ᾽ , , Ν ἘΞ ε λ 
ἣν δ᾽ ἐγώ, διαφέρει τοῦ γε φιλοκερδοῦς ὁ φιλόσοφος ἐμπειρίᾳ 

ἐ 

, - Τί δὲ τοῦ φιλοτίμου; αὶ 
53 Ε 7 ΕῚ - ο Ν “ “ ς - ἊἋ 5» - ἄρα μᾶλλον ἄπειρός ἐστι τῆς ἀπὸ τοῦ τιμᾶσθαι ἡδονῆς ἢ ἐκεῖνος 

“ ᾽ Ν “- -“ 3 Ν ἈΝ ΄ ΝΜ » ἢ ΕΣ ΄ 
τῆς ἀπὸ τοῦ φρονεῖν; Αλλὰ τιμὴ μέν, ἔφη, ἐάνπερ ἐξεργάζωνται 

ἐπὶ ὃ ἕκαστος ὥρμηκε, πᾶσιν αὐτοῖς ἕπεται" καὶ γὰρ ὁ πλούσιος 

ἀμφοτέρων τῶν ἡδονῶν. ἸΠολὺ ᾿ μέντοι. 

15 

τὰ εν α Μ δέον 5 . ν ξ , “ ἫΝ - 
ὑπὸ πολλῶν τιμᾶται καὶ ὁ ἀνδρεῖος καὶ ὁ σοφός" ὥστε ἀπό γε τοῦ 

τιμᾶσθαι, οἷόν ἐστιν, πάντες τῆς ἡδονῆς ἔμπειροι" τῆς δὲ τοῦ ὄντος 
“ἷ , 0... 7. ἴω - 

20 θέας, οἵαν ἡδονὴν ἔχει, ἀδύνατον ἄλλῳ γεγεῦσθαι πλὴν τῷ φιλο- 

σόφῳ. ᾿Εμπειρίας ' μὲν ἄρα, εἶπον, ἕνεκα κάλλιστα τῶν ἀνδρῶν Ὦ 

κρίνει οὗτος. ἸΙολύ γε. 
ἔμπειρος γεγονὼς ἔσται. 

τι6. τιμὴ μὲν ἡ: τί μὴν ΑΠΞ: τί μὴ ψ-. 
22. οὗτος Π: οὕτως Α. 

582  τ4 τί δὲ τοῦ φιλοτίμου; “ἀπ 
μον ἄοε5 Πα βίῃ ἴῃ γεϊδίϊοη ἴο {Π6 Ἰοὺ 
οὗ ποπουγῦ᾽ ΘΌΡΡΙΥ διαφέρει ὁ φιλόσοφος, 
ΟΥ ΤΑΙΠΕΓ ἃ ΤΟΤΕ σΘηΘΓΑὶ 146α οἵ οοιη- 
Ῥατίβοῃ ουξ οἵ διαφέρει: οἵ. 585 Ὁ δπά 
Χ 507 Ὁ. γε τηιβί θθνναγα οἱ ἰγαηβίδιϊησ 
ἐΡαΐ νι μαὶ οὗ (Π8 Ἰονεσ οἵ βοπουγρ᾽ (Ὁ). 
απὰ Ν.), δ5 1 τοῦ φιλοτίμου νγετα Πθγ8 
εααϊναϊεηΐ ἴο περὶ τοῦ φιλοτίμου (Υ 470 Α 
5.). ὙΤῊΙ5 εὐτου οδιιϑεα τόεῃ ν. ΡΥ βίθυου 
(Δγοσοῤ. }]. Ρ. 210) ἴο βαρσρεβὲ ὦρα μᾶλλον 
ἔμπειρός ἐστι τῆς ἀπὸ τοῦ φρον εἴν ἡδονῆς, 
ἢ ἐκεῖνος τῆς ἀπὸ τοῦ τιμᾶσθαι; ΜΙ 
Μ ΠΟ. (πς ἰταπβϑιαϊίΐοη οὗ Τθανίεθ δηά 
ψαυρηαη 4150 ἄρῖθεβ. ΤΠ βυθ]εοὶ οἵ 
ἄπειρός ἐστι 15 οἵ σοιγθα ὁ φιλόσοφος, ἀῃμὰ 
ἐκεῖνος τηθδῃϑ ὁ φιλότιμος. 

18 ὁ ἀνδρεῖος τερτεβεηίβ ὁ φιλότιμος : 
οἴ. ἀνδρείᾳ 582 Ε ἀπ πολεμικοῦ 583. Α 72. 

19 τοῦ ὄντος. ΤΕ Ρτθβθποα οἵ βοῇ 
τη ρῃγϑίοαὶ ἰθυη5 ἴῃ (Π15 δπᾶ [ἢ6 5πο- 
σρεάϊηρ ρύοοῦ 15 ννῃαΐ σῃ ἸΘῪ δημοοῦγασαθ 
ῬΗειάθτευ (Ζηγ 7 ειέγρ εἴο. ΡΡ. 74 [{} 
Δ ηα βοπλα οἴπεῖς ἴο τηαϊηϊαϊη {Παΐ ὃ5. 580-- 
587 σψγεῦῖα νυϊτθεη αἵ ἃ Ἰαΐεσ ρει {Πδῃ 
{πὸ τοϑί οἵ [Πἰ5. Βοοῖς, τηοβὲ οἵ ψνῃ]οἢ {πὸ ν 
ῬοΙανε ἴο Ὅ6 Θαυύ εν τΠΔῃ ν 471 Ο-- ΠῚ 
Ἰπο]βῖνε ὅ8ὅ66 αἰθὸ οὔ 581 ἃ. ΟἸ δ 5 
ψ [ἢ τηπο ἢ τηοτθ γθαθοὴ πᾶ ἱπ [Π656 δχ- 
ΡΓΘββϑίοηβ ἃ βίτοηρ διριπιεηΐ ἴῃ ἀδίθπος οἵ 
1ῃ 6 σέγαοίασαὶ αὶ οἵ ἴῃς Αἰ ἐῤηὀἑίε; ἴον 
1 νου] σθοηὶ (Πα τῆς τοῦ ὄντος θέας απὰ 
τς ΠπΚ6 Ργεβρροβα {π86 ἀϊβουββίοηβ οὗ 
Βοοῖς ν11. 866 ΖΕ ]οΥ ὁ 1 Ῥ. 561 71. 

Καὶ μὴν μετά γε φρονήσεως μόνος 
Τί μήν; ᾿Αλλὰ μὴν καὶ δι’ οὗ γε δεῖ 

18. ὁ σοφός ΑΞ φ: σοφός ΑἸΠ. 
φρονήσεως ΑἼΞΙ ΦΖ: σωφρονήσεως ΠῚ εἰ ἰοτίαδβ5ε Αἷ. 

582 0) 22 κρίνει. Βε[κΊςεΥ᾽ 5 οοπ͵εο- 
ἴπτα κρινεῖ 15 ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ. 

μετά γε φρονήσεως ΠοΥΓεβροηάθ. ἴο 
φρονήσει ἴῃ 582 Α. Ρ]αΐο 15 ἰαἰκίηρ (Π6 
[ἢγεα σϑαυϊϑιῖαεβ ἴῃ οτάθσ. Ὅηε ἐμπειρία 
οἵ [Π6 φιλόσοφος 15 ἀἰοπε πίε ]ΠΠρσεηΐ, δηά, 
ψὶτμοας φρόνησις, ἐμπειρία 5 ΠΟ τηοῖα 
{π8πη ἃ 5οῖΐ οὗ ἄτεχνος τριβή (λαεάγ. 
χόο Ἐ: οἵ. Οογρ. 463 Β). [{ 15 ᾿πἀβεᾶ 
ααϊΐα ἴτας, ἃ5 Ν᾿ ΘΕ ]Θ5ΗΙρ τειτηϊη 5 α5 (12 εεί. 
αγιαἱ 3.671. 11 Ρ. 322), {παὶ {π6 Πίρῃοσ Κιπα 
οὗ πηδῃ θαυ Π5 ΤΟΤΕ ἰγοπὶ {Π6 Ἔχρευΐθησα 
ΠΟ Π6 5Πᾶγτὸθ ἢ {Π6 ἰοννοῦ Κὶπά 
πιῖποαΐ πανίηρ ἴο σοὸ ἱΠτουσῇ πθαυ]γ {Π8 
5816 ἀπιοιηΐ οὗ 1{. 

23 ἀλλὰ μὴν κτὰ. Βοκαπαιιδῖ ΟΌΞΕΥν 65 
{παΐ “115 15 Ῥεύμπαρϑβ ἃ σοοά δτριπιθηΐ ἴο 
Ῥίον {παὶ (ῃ8 τηδῆ οἵ ου]έυτα 15. ῥγα- 
ΘΠ ΠΟΥ οοπηρείθπέ ἴο ἀρρίαϊβα {Π6 
ναϊὰς οἵ ἀϊθεγεηὶ 1464]5 οἵ 16, Βαϊ 1 15 
ποῖ ἃ ροοά δἴριυτηθηΐ ἴο ρύονθ ἴπαὶ ἢδ ἴ5 
ἃ σοοά πᾶσα οἵ ἄξερτεεβ οἵ δρυβθδθ]8 
δε] ησ ἴῃ ᾿ἴνεθ Γππαδπγθηΐα! ν αἰβδγεηΐξ 
ἔγομι ἢἰβ οὐ η ἢ (5 τ ΠΠαυ]ν Ν ΘΕ ΘΒΏΙΡ 1. ο. 
Ρ- 321). Ταιε; Ραΐ {Παΐ 15 ποῖ {Ππ6 Ροϊηΐ: 
ῬΙαίο 15 αἰζθιηριϊηρ ἴο ρήονε {Ππαΐ {Π6 φιλό- 
σοῴφος ἰ5 ἴπ6 θδβί πᾶσα, ποῖ οἵ “{π6 ἀε6- 
ο͵θα5 οἵ ἀργθθδῦϊα ἔβα! ηρ᾽ Ἐχρθυεποεά, 
ἴῃ οπ6 Ραγίϊοσι δ Κη οἵ Π|6. θὰϊ οὗ 1πῈ 
τεϊαῖνε ρἰθαβιγα οἵ μτεα αἰ γογογιέ Κἰπ 5 
οὗ 16, πᾶ ἢὶβ5 γϑαβοηΐηρ, σγδηϊθα {Παΐ 
ῬΙθαβαγαβ σα θ6 σοπηραγεα αἵ 8}}, 15. Ῥεὺ- 
ἔθου Ἰεσὶεἰτηαῖθ. Ἐδοἢ οὗ {Π6 ἴῆγ6Ὲ τηθῃ 
Ῥιοποῦποαθ ἰδ οὐὐη {8 ποῖ τΠΘΓΕΙΪΥ 
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ὀργάνου κρίνεσθαι, οὐ τοῦ φιλοκερδοῦς τοῦτο ὄργανον οὐδὲ τοῦ 

φιλοτίμου, ἀλλὰ τοῦ φιλοσόφον. 
ἔφαμεν δεῖν κρίνεσθαι. ἢ γαρ; 

Οὐκοῦν εἰ μὲν πλούτῳ καὶ κέρδει ἄριστα ὄργανον. ἸΠῶς δ᾽ οὔ; 

“ ἮΝ ἴ 

Τὸ ποῖον; Διὰ λόγων που 

Ναί. Λόγοι δὲ τούτου μάλιστα 

ΝΥ , « Ἁ , 

ἐκρίνετο τὰ κρινόμενα, ἃ ἐπήνει ' ὁ φιλοκερδὴς καὶ ἔψεγεν, ἀνάγκη 
Ἂ 5 “ 2 ΄ .« 
ἂν ἦν ταῦτα ἀληθέστατα εἰναι. Πολλή γε. [ὑἱ δὲ τιμῇ τε καὶ 

νίκη καὶ ἀνδρείᾳ, ἀρ’ οὐχ ἃ ὁ φιλότιμός τε καὶ ὁ φιλόνικος; 

Δῆλον. Ἐπειδὴ δ᾽ ἐμπειρίᾳ καὶ φρονήσει καὶ λόγῳ; ᾿Ανάγκη, 
ε ε ΨΥ: “ 

ἔφη, ἃ ὁ φιλόσοφός τε καὶ ὁ φιλόλογος ἐπαινεῖ, ἀληθέστατα εἶναι. 

588 Τριῶν ἄρ᾽ οὐσῶν τῶν ] ἡδονῶν ἡ τούτου τοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ᾧ 
Ἃ [οἷ ἴω » 

μανθάνομεν, ἡδίστη ἂν εἴη, καὶ ἐν ᾧ ἡμῶν τοῦτο ἄρχει, ὁ τούτου 
΄ “ -“ ᾽ Ε] , », Ψ' ἴον 2 7 ΩΝ 

βίος ἥδιστος; Πῶς δ᾽ οὐ μέλλει; ἔφη" κύριος γοῦν ἐπαινέτης ὧν 
Ρ] “- Ἂν [ “- 7 ς , 

ἐπαινεῖ τὸν ἑαυτοῦ βίον ὁ φρονιμος. Τίνα δὲ δεύτερον, εἶπον, βίον 
ε » 

καὶ τίνα δευτέραν ἡδονήν φησιν ὁ κριτὴς εἶναι; Δῆλον ὅτι τὴν 
»“ “ Ν » 5 “ Ν » ἴω τ᾿ Ν ΕῚ ε 

τοῦ πολεμικοῦ τε καὶ φιλοτίμου" ἐγγυτέρω γὰρ αὐτοῦ ἐστιν ἢ ἢ 
-“ -“ « ͵ Ν᾽ Ἁ “Ὁ “ ς » 

τοῦ χρηματιστοῦ. Ὑστάτην δὴ τὴν τοῦ φιλοκερδοῦς, ὡς ἔοικεν. 

Τί μήν; ἢ δ᾽ ὅς. 

3. ὧν Α'Π: ων οἰ νἱἀείαν Αἰ, 

ΡΙβαϑαπί, Ὀὰς φἠεαταπέον τἴπαῃ {Πο56 οὗ (μ8 
οἴμεῦ ἔνγο: πον [Π6ῃ ἅτ να ἴο ἀβοϊάθ 
Νοιβίησ θὰΐ ἀὐριπηθηΐ ν}}}} ΠΕΙΡ 15, ἀπ 
1ῃ6 φιλόσοφος ἰ5 ἴΠ6 ΟὨΪΥ οΠ6 οὗ {πε ἰτῖδά 
ὙὙἼΟ ροόββεβδβεὲβ ὑπαὶ γεαροῦ. [Ιΐ β5βοιυ]ά 
Ῥε οὔβεσνεᾶ ἐπαὶ {πγουρμοῦς (Πἰ5. ρατί οὗ 
1π6 ἀἰϊξουβοίοη Ρ]αΐο ἰαἰκεβ ἴ ἔου στγαηΐϊεα 
1Παΐ βοῖὴς Κἰπᾶϑ οὗ ρίβαβιγα ἀγα ἴῃ Ροϊηΐ 
οἵ ἴδοι τποῦα ρ᾽βαβαπὶ πᾶῃ οἴμοῖθ. Αἱ 
Ρτεβθηΐ Πἰβ οὐ]εοὲ ἰ5 ἴο ἀΐϊβοονεῦ Ψηαΐ 
ἘΠ656 αὐτὸ, Ὀὰΐ ἴῃ ἴπ6 αὐριπιθηΐ νγΠΪΟἢ 15 
511] ἴο οοπια (585 Β [{}, ἢθ ρύᾶρρδββ ψ τῇ 
[86 πιϑίαρηγϑίοαὶ φαβϑβεϊοη ---ῖου ἴο Πΐπη 1ἴΐ 
νγα5 ἃ ιδϑίίοη, ποῖ οὗ ρββυοποίορυ, Ὀαΐ οὗ 
τηθίαρ γϑίοβ- --ἀπα αἰϊειηρῖβ ἴο βῆθνν Παΐ 
ῬΙοαβιγαβ οοπίαϊη τΟΓῈ Οἵ 1655 οὗ ρ]βαξιγο 
δοοογάϊηρ ἃ5 ποτα 15 ἴῃ [Π6ΠΔ ΠΊΟΥΕ ΟΥ̓ 1655 
οἵὗ {τὰ 1}. 

,6 ἔφαμεν κτλ. ὍΠὴε τείθγεπος ἴδ τὸ 
582 Α. λόγοι τηφᾶῃ5 “Τί! Π4] ἀΥριιπηθηῖ5,᾽ 
ἐγραςοπίησ᾽ (οἴ. ΝῚ 511 Β 22.), ἀηά τούτου 

5 οἵ οουϊθε τοῦ φιλοσόφου, ποΐ τοῦ κρί- 
νειν, 5 ϑ:αἹ] απ {Π 15. 

582 εΕ 29 ἀληθέστατα Πεῖα «πὰ ἴῃ 
ἀληθέστατα εἶναι Ὀεϊονν σοῃίαϊηϑ ἃ Ὠϊηΐ οὗ 
186 {πϑουυ ἡ ΒΙΘἢ 15 αἰτογυναγαβ ἀθνεϊορεά 
ἴῃ 585 Β ἢν, ψμοτα ἴῃ νατίοι5 Κὶπαᾶς. οἵ 
Ῥἰοαβιγα ἀγα 5μθνῃ ἴο ὈῈ αἰειεηΐ ἴῃ τα- 
βρϑοΐ οἵ υθα ν πᾶ ἔγαιῃ. 

30 φιλόνικος. ὅς οἢ 581 Β. 

31 ἀνάγκη, ἔφη κτλ. 5ΞῈΡΡΙ165 ἴῃς ἀρο- 
ἄοϑ!5 ἰο ἐπειδὴ---λόγῳ : οἷ. Βα ρτα 577 Β 72. 

583 Α 5 ὁ κριτὴς κτλ. ὁ κριτής 
15. ἰῃ6 φιλόσοφος, ἃ5 αὐτοῦ ἴῃ τἴἢε ποχί 
βαηΐθποθ 5πενῦ8. ὙΠΕΙΘ 15 {Ππϑγείουα ΠῸ 
τείεσεηοε ἴο 580 Β. ΕῸΓ πολεμικοῦ ΗεΥ- 
ψνευάεῃ ῬίΌροβθϑ φιλονίκου, νΕΥΥ ΔΥΌΙ γα- 
ΥΠΥ: 5688 οἡυ 582 Ὁ. [1{ 15 ψογίῃ ποίϊπρ 
(δὲ [π6 σοποϊαβίοη οἵ {Π15 ἀγραμηθηΐ ἰη- 
οἰἀδπίδ! !ν Γατη 5165 ἃ Γασ Π6Γ ΥΘΡῚν ἴο (ἢ 6 
ΟὈ]εοϊίοη γαϊθθά ὉγΥ Ααϊτηαπίις ἴῃ ΙΥ 
4τ ΑΠ., νὶΖ. [μαι Ρ]αἴο᾽ 5 σιαγάϊαηβ σαπποῖ 
ΡΟΒΒΙΌΙΥ 6 ΠΑΡΡΥ- 

588 8--585 Οοδγ λίγα αγ1ι6] «7 οτυ71- 
ἤγιρ᾽ 2700 ἐς ἂς γοἠίοτυς. “4111 ἐλὲ ῥίἑαςιεγες 
ἐχεοῤέ ἐλοσε οΥ ἐλδ τυῖδό (φρόνιμοι) αγὲ 1έγ1- 
ἐγμθ αγι ἐριῤιεγ. ΠΤ γη5ὲ γεζοργῖσο ἐλ 
ἐχίξέεος ο7Γ ἐλγὸθ αἰϊδέϊγιεί οἰαίεΣ, οἵα. 
Ῥιξαςιέγο αηιαὶ }αΐγι, τυλίοσ!! αγὰ οσίξίτδ 
αηα οῤῥοσίέο, ατιὐ ἐλὲ Λιεμέγαί εἰαΐε, τυλέε 
ἐς γιευαίΐος αι ἐγιζογηι  ζαε. 276γι 77ὲ- 
φιεογείέν ταεγεί}ν ἐλ6 ἐγεέογνιθα αέδ φο»εἾἘ{107: 
τυΐὰ ίδαστεγε; ὁμέ ἐλον αν τεἰδίαξένι τυ]δ7 
ἐῶν αὐ 50, 707 ἐλεγὲ αγὰ 5ο")1δ 2 σαςιεεγές, 
6.». ἑλοτό οΓ τ»ιδ]1, τυλίελ λαὺς αὶ 2οσέϊοε 
εἰαγαείδν, ὁ. ἐλεῖγ οτῦγ. δίοτυ ὀοώτὲν 
2ἰδασιέγες, δο-εαϊρώ, ἑοαροίλεγ τυῖΐίλ ἐλ εο7- 
γδ5βογιαἴϊγιρ ῥίρασιεγες ΟἹ αγηϊείῥαίο»ε, αγὲ 
7» ἐΐε »ιοσέ ῥαγέ ριεγοῖν τυαγς οὐ δδεαΐέ 
7 ηορι ῥαΐν, αγιαἱ ὀείογισ ἰο ἐλὲ πεμέγαὶ 

25 

30 



348 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [5834 

ΙΧ. Ταῦτα μὲν ! τοίνυν οὕτω δύ᾽ ἐφεξῆς ἂν εἴη καὶ δὶς νενι- Β 

το κηκὼς ὁ δίκαιος τὸν ἄδικον" τὸ δὲ τρίτον ᾿Ολυμπικῶς τῷ σωτῆρί 
“- , , 3 “ 

τε καὶ τῷ Ὀλυμπίῳ Διί, ἄθρει ὅτι οὐδὲ παναληθής ἐστιν ἡ τῶν 

οἰαί.. 71ὸν αγὸ γαϊδεῖν γμάσοα 2[φαδατιέ 
ἑλγομοῖ γεχέαῤοσίἑίογε αγια] φογείγαδέ τυῖϊέξ 
20ετῆυε }αΐ7ι. 

588 ΒΗ. 9 ταῦτα μὲν κτλ. ΤΠςε 
ῬΟΙΙτοα] δηὰ ῥϑυοπο]ορίοαὶ λόγοι μανα 
τερὶϑιοσεα {πεῖν νοΐθβ, ἀπά ἰΐ ΟὨ]Υ τε] 5 
ἴου ἃ5 ἴο Πεδαὺ (ἢς νεγάϊος οἵ {π6 τηεία- 
ΡΠγϑῖοαὶ, το νοῦ ΡΙαῖο οπαγαοίθυῖβεῖ- 
ΟΔΠΥ ἀβϑῖσηβ (ΠῸ στεαίεδέ να]πθ (καίτοι 
-- πτωμάτων Ὀεϊον). 8566 Οὐ 577 Ὁ. 
ῬΙαἰο᾽β ἔπεοῦυ οὗ ἵστα ΟΥ̓́Ρατα πα ἴαϊβα 
ΟΥ ἰπρυγα ῥ]θαβθαγεβ τααρρθαῖβ ἴῃ [ῃ6 
λτεύμς. Βοίῃ ἀϊαϊοριιαϑ θοῦ (τ) {παΐ 
Ρ]εαβασα οοηϑίϑία ἴῃ πλήρωσις, (2) παῖ 
{Π6 πηα]ου νυ οὗ ῬΟΑΠΥ Ρ]Θαβιιγαβ ἀγα ποῖ 
Ῥ]βαβιτεβ δὲ 411, θὰΐϊ ον λυπῶν ἀπαλ- 
λαγαί, αῃᾷ (3) ἴπαἰ {Ππεῖὲ ἀγα οἰπεγ---ἰσι8 
ΟΥ Ρυτε---Οἰβαβιιγεθ (6. 5. 5116}} ψΒ]οἢ 
δῖθ ποῖ ριξοβάβα οὐ [Ὁ] οννεά ὈΥ μαΐῃ. 
ὙἼΠΕ Ἰαϑὲ σεποιδίϊομ οἵ βοῇ ]δῦβ ΤΩΟΒΙ]Υ͂ 
Ῥ]αοεα (ῃς Δ ῤρώῥϊ]ϊς αἴτεγ ἴῃ6 Φλζίοδης. 
1 δὴ} πο] ]η64 ἴο ἀργεα Ψ] τηοτα τοσεηΐ 
ΟΥτἴο5 ἴῃ Πἰ ΠἸκηρ 1 ΘαΥ ΠΟΥ (566 οἢ ΨΊ 506 Β 
δηα Τδοῖζϑοι ἴῃ “7 οιγηαΐ ογ δ λέοίυον ΧΧΝ 
ῬΡ. 65--82), Ῥαξ [πε στβαίεσ ἄδθριθα οὗ 
Εἰα θοσγαίίοη ν᾽ Ϊοἢ πιαυ]ς5 (Π6 ἰγοαίϊσηθηΐ οὗ 
1η15 βα θ]εοὶ ἴῃ [Π6 άζεδτες ταν Ὀε δῃ ἢΠδ5 
Ῥεδη δοσοιιπίεα ἔοΥ οἡ εἰ[ΠῈῚ Πγροί 6515. 
Αὐβίοί!α αἶϑο ἰοιομεβ οἡ {Ππ6 αιαβίίοη οἵ 
ΜΠχοά απᾶ ΤΠητηϊχεα Ρ]βαβιιγεβ ἴῃ Ζλ. 
Λε. ΝῚ 12. 1152Ὁ ἢν, Εβρβοῖα!νγ 1152Ὁ 
35---11538 7, 10. 15. 1154 22--ῖᾷὸ 31 δηΐ 
δραΐπῃ ἰῇ Χ 2---5, ΕΒΡΕΟΙΔΙΥ 2. 1173 
22-Ὁ 20. ΤἼδ ργεϑεηΐ βθοί θη 5 Γαυ ΠοΥ 
᾿πηρογίδηϊς ἴῃ {Π6 Πβίουυ οὐ δἰ ῃϊοβ ἴῸυ 115 
ΟἿοαν ἀἰϑεϊηοίίοη Ὀεΐννγεαη ἴῃ6 μέση κατά- 
στασις ἀπ {πὸ ἴννο δχίγθ 685 ; ἃ ἀἸβ]οο ἢ 
Δἰγεααν ποίβα γΥ {π6 Ογτγεμαῖο (ἈΡΤ, 
8 2080) πᾷ δἰζογννατάβ δαορίβα ὃν Ἐρι- 
σατι5 (10. 8. 380 ἢ... 

δύο αηὰ δὶς τείετ οὗ οσοιῖβθε ἴο {Π6 
ἵννο ριεοβάϊηρ ριοοίβ 577 Β--580 Ο διηά 
580 Ο---583 Α. 

1ο τὸ δὲ τρίτον κτλ. ὙΠε 1ΠΡαἰϊοη5 
αἱ Ῥαπαιοίβ (αοοοτάϊησ ἴο [Π6 500]. οἢ 
ἢηΐ. 66 Ὁ: εἴ. αἰϑο 5.00]. ουὐ Οαγ7,. 
167 Α απᾶ οὐ Ῥίηά,. 2εζληι. 5. 7 ΜΝ 
Ἡσγοἢ. 5. ν. τρίτος κρατήρ αῃὰ Ῥο]]ιχ ΝἹ 
15, 1οο)ὴ ψγεῖα οἤδεγθα ἴῃ ἴΠ6 [ο]]οννίησ 
5θάθπθποα: (1) ἴο ΟἸγπιρίδη Ζειιβ ἀηά (Π8 
ΟἸγπρίαῃ σοίβ, (2) ἴο [ῃ6 Πεῖοαβ, (3) ἴο 
Ζειβ ϑοΐςσ. Ηδποε {Πς ρτονε τὸ τρίτον 
τῷ σωτῆρι, Μ͵Π νν ΐο ἢ Ρ]αΐο βουηθίϊη 65 
ἰπίσοᾶποθϑ [η6 [Πἰγὰ οΥ οα] τ πα ηρ᾽ βία 

ἴῃ 8ὴ διριπθηΐ, ἀειηοηβίγαίοη, οὐὁΤΠῈ 
Πκε (Δ άϊ4. δα Οάαγηι. 1]. ος., Ζατυς 11 
92 Α, 2. ΝΙΙ 340 Α). [π [Π6 ρῥτεβεηΐ 
Ἰηβίαποα πο σα ἰ8. 8150 δὴ δ]]πϑῖοῃ ἴο {Π68 
ΟἸγιηρὶς σϑιηθβ, 85 ἄρ ρεδῦβ ἔγοπι ᾽Ολυμ- 
πικῶς (' ΟἸγτηρΙο- τ ϊϑε᾽). 5.1 ]ΠΡαατ σοη- 
Ἰεοίατεβ [Πδὲ σομπηρείοΥβ δὲ ΟἹ πιρία γνεγα 
1η [6 Πα οὗ πγακίηρ {πεῖν {Ππ|γὰ Πα ΙΟ ἢ 
“0 πηὶ ἰαπίατη Διὶ σωτῆρι, 5εα 5ἰσαῃ 
οοηβθηίΐδηθαμῃ {πἰΐ, τῴ σωτῆρί τε καὶ τῷ 
᾿᾽Ολυμπίῳ Διί: Ῥαξ {Ππεγὰ 15 πὸ δι ΠΟΥ 
ἴου [ῃ15 ἴΙ4εα. [15 ΡῬ]αῖο {μι ηκίηρ οἵ [Π8 
πένταθλον, ἴῃ ὙΨΏΙΟΠ ἰ{ νγᾶβ ΠΕΟΘσΒΩΤΥ ἴο 
τνὶπ ἴῃ [πῆγε (ρτοθ Ὀ]Υ Ἰεαρίηρ, ἀϊβοι5- 
τΠγοννῖηρσ, Ἰανοὶϊη-[Πγοννπη5) ουὐδ οἵ (Π8 
ἤνε βνεηῖς ἴῃ οὔθ ἰο ονίαϊῃ (Π6 ῥυῖζα 
(5ΞεεΕ Ῥ. ἀδγάπεγ ἴῃ 7. οΓ 44. ΘΙ ΜΟΊΕΣ 1 
Ῥ. 217, ΜΠΕΙΕ [Π6 ανϊάδπος ἴα ηποίαα) ἢ 
ΘΟΠΏΘΙ ΑΘΓ ἴα]κο5 [Πἰ5 νον  θαΐ [ῃ6 νγογὰ 5 
τῶν πτωμάτων ὍΘΙΟΥ τηαϊτα 1 οΟἸεαγ {παῖ 
{πε τείδεσεηοα 15. ΟἹΪΥ ἴο ψυυεβϑί!ησ. ὍΤΠῈ 
Ῥοϊπί τηδη 65 Ε}Ὁ 15, [Ππαΐ 85 τὰ ψΎεβί!ησ 
{π6 {πἰγὰ τἤγονν ἀεβοϊά θα [η6 οοπίεϑί θ6- 
ἔννγβεῃ ἔσο δίμ]είθβ (30 Π0]. οἡ Αδβοῃ. 
τεηι. 502 εἰ 8].), 80 Ππεῖα {Π6 δίκαιος νν]η5 
ἴεΥ μ6 μα [τος ἀοίβαίεα {πΠῸ ἄδικος (οἴ. 
αἶϑο ΖΦ φλγαά. 477 6). 1ἼΒιηκ λυμπικῶς 
15 ᾿ηξθηεα ἴο βιισσεβὲ {Παΐ {Π6 σοῃίεβί θ6- 
ἔνθ θῃ 7πϑίϊςα δηα 1η} 5016 6 15 ἔπ6 σγεαίαβί οὗ 
41] τηοῦαϊ, 5 ἴΠ8 ΟἹ ΠΙΡΙς ννα5 οἵ 411 ρῃγϑὶ- 
οαἱ, παλαίσματα: [ῃ6 ν]ἱοίοΥβ ζήσουσι τοῦ 
μακαριστοῦ βίου ὃν οἱ ὀλυμπιονῖκαι ζῶσι 
μακαριώτερον (Υ 4035 Ῥ 71.). ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ 
Τλαεάᾶν. “56 Β τῶν τριῶν παλαισμάτων 
τῶν ὡς ἀληθῶς Ολυμπιακῶν ἕν νενικήκασιν. 
ΡΙαΐο δαά5 {πε εριπεὶ τῷ ̓ Ολυμπίῳ (ἐ5πο: 
ἴῃ δῇ ΟἸγπιρῖς οοπίεϑε Ζειιβ ϑοίεν 5 α͵5Ὸ 
ἴῃ {ΠῸ ἰγαθϑί βεηβα ΟἸγτιρίδη ἴοο, αἰ Ποιρ 
ἴῃ Ῥαπαπείβ Ζειβ ΟἸγτηρῖιβ γεοεϊνθα ΟὨΪΥ͂ 
1π6 Βχϑί, απα ποΐ αἷβο ἴῃς {πἰγὰ ΠΠραςοη. 
ΜΙ ϑἰ παῖ ]αῦ δηᾶ Ἔνθ στθαίθυ δ ΡΠ δ515 
οὐ {με νοχζὰ ᾿Ολυμπίῳ ΡΙΠΑΔΥ ΡΥΑΥ5 ΤΟΥ 
8 Οἰνηιρές νἱοῖουυ ἴοῦ ῬΗν]δοϊα5 ἴῃ {Π6 
νοτάϑ εἴη δὲ τρίτον ] σωτῆρι πορσαίνοντας 
Ὀλυμπίῳ Αἴγιναν κάτα | σπένδειν μελι- 
φθόγγοις ἀοιδαῖς (75 ἐληι. 1.6. : 566. Τ)οηα]ά- 
50} δᾷ 1οο.). 

11 οὐδὲ παναληθὴς ---καθαρά. Τη 
ὙΠ ΐ 56 1568 15 Ρ]βάβαγα βαϊα Ὀγ ΕΪαίο ἴο θῈ 
Ῥαΐα ἀπα ἱπιθὺ [τ 15 ράσα ἤθη πηδαα]- 
ἰοταϊεᾷ Υ ραΐῃ, ψβεῖπει δηϊεοαάεηΐ, 
ΡΓαβθηΐ οὐ οοπβοηπθηῖ; ἀπὰ {ποῖα 15 αἷϑὸ 
ΡεΥπαρ5 ἴῃ Ρ]αϊοῖβ δὲ οὔ [68 βρίἐμεῖ 
ἐΡαγα᾽ ἃ ταὶς οὐ ἢἰπὶ οὗ [π6 οἱά 8] 
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“- ,ὔ 

ἄλλων ἡδονὴ πλὴν τῆς τοῦ φρονίμου οὐδὲ καθαρά, ἀλλ᾽ ἐσκια- 

γραφημένη τις, ὡς ἐγὼ δοκῶ μοι τῶν σοφῶν τινὸς ἀκηκοέναι. 
καίτοι τοῦτ᾽ ἂν εἴη μέγιστόν τε καὶ κυριώτατον τῶν πτωμάτων. 

“- ἊΝ “- 

Πολύ γε" ἀλλὰ πῶς λέγεις; Ὧ δ᾽, εἶπον, ἐξευρήσω, σοῦ ἀπο- 
κρινομένου ζητῶν ἱ ἅμα. ᾿Ερώτα δή, ἔφη. Λέγε δή, ἦν δ᾽ ἐγώ" 

Ε] Ε 7, τ 4 ς Ἂ Ν , » “ ᾿, Ν 

οὐκ ἐναντίον φαμὲν λύπην ἡδονῇ; Καὶ μάλα. Οὐκοῦν καὶ τὸ 
, ᾽7ὔ Α͂ -" ΨΦ, , 5 ΄ Ἁ μήτε χαίρειν μήτε λυπεῖσθαι εἶναί τι; Εἶναι μέντοι. Μεταξὺ 

-“ 7ὔ “ -» “-“ 

τούτοιν ἀμφοῖν ἐν μέσῳ ὄν, ἡσυχίαν τινὰ περὶ ταῦτα τῆς ψυχῆς; 
ΕΥ̓ ᾽ Ὁ ΘΚ Ἂ Οὔ 9 δ᾽ Ὁ ἾἌἊ ε, 3 ΄ ἢ οὐχ οὕτως αὐτὸ λέγεις; Οὕτως, ἦ δ᾽ ὅς. ρ᾽ οὐ μνημονεύεις, 

“ , 7 

ἣν δ᾽ ἐγώ, τοὺς τῶν καμνόντων λόγους, οὃς λέγουσιν ὅταν κάμνω- 
, “- 

σιν; Ποίους; Ὥς οὐδὲν ἄρα ἐστὶν ἥδιον τοῦ ὑγιαίνειν, ἀλλὰ 

σφᾶς | ἐλελήθει, πρὶν κάμνειν, ἥδιστον ὄν. Μέμνημαι, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ τῶν περιωδυνίᾳ τινὶ ἐχομένων ἀκούεις λεγόντων, ὡς 

οὐδὲν ἥδιον τοῦ παύσασθαι ὀδυνώμενον ; Καὶ ἐν ἄλλοις 
γε, οἶμαι, πολλοῖς τοιούτοις αἰσθάνει γιγνομένους τοὺς ἀνθρώπους, 

᾽Ακούω. 

σεοτειηοπΐαῖ, ΒΑ στο] σίους ἴ4εα οὐ “ρατα 
ποτα ἰαϊπι᾽: 5ε6 Αρρ. ΠῚ αδπᾷά Ἐομάβς 
Τονοζε ἀαὶ ῬΡ- 281: 8, αἴ. Βὺξ 1π᾿ 115 
ἀεαρεβί βἰσηιβοασίίου [Ππ6 ἰγα ἢ ΟΥ̓ Ρατγν οὗ 
ῬΙεαβιγα ἴήνοῖνεβ [Π6 οπίο]ορίσαὶ [ΠΘΟΥΥ 
τΠαΐ βοὺ] αδπὰ 115 βυβίεσπαποα (Κπον]εᾶσα 
εἴς.) πανε τῆοτα ρατί ἴπ Βείηρ δπᾶ Τυιῃ 
1Παη Βοάγ πὰ [1ἴ5 [οοά : {πΠ6 βριί ἴαμα] δηὰ 
τοί {πε πιαΐευϊαὶ ἰ5 Π6 ἴσα 6. 866 αϑὸ οῇ 
586 Ε Δη4 Εβρεξοῖδ}ν ΝΕ. 6βῃ1ρ Ζεεί. αρα 
ΜΡ δι. 1 ΡΡ. 3272--327, ΠΕΓΕ {Π6 [αΥΠ6Υ 
Ῥεατίησϑ οὐ Ρ]αΐο᾽β [ΠΘΟΥΎ ἃ.6 Δα τ γα Ὀ]Υ 
ἰγασορά, 

12 πλὴν τῆς τοῦ φρονίμου. ((, Φλαεώ. 
69 8, σ. 

ἐσκιαγραφημένη. 866. οἡ ΙΙ 5365 6. 
Βοάτν Ρ᾽θαβαγα ἰ5 ἐσκιαγραφημένη ἴῃ (Π8 
{]165ὲ σε ηβα οὗ [Π6 ννογτά, Ὀδοδιβα 1 46- 
Ῥεπᾶς οἡ σοπίγαϑβί ἀηα Ῥδίαποβ οὗ ρ] βαβιγα 
ἢ Ρ]δαθαγθ, ἀπ ρ]βαβασα 11 Ραΐη 
(584 Α), 7ι5ῖ Ὧ8 ρειβρβοίίΐνε ργοάμοβϑ [5 
εἴκδοι ὈΥ ἴῃς σοηίταβί οὗ ᾿'ρῃξ αἀπὰ 5ῃδσάβ 
(586 Β). Β΄ ΠΉ]ΠαΥ]Ὺ ἴῃ Ζλαεφά. 69 Β Ρ]αίο 
Βιηΐ5 τῃαξ [ῃς 50- 4]164 νἱτίαθ νν Ί ἢ σοη- 
5ἰϑίβ ἴῃ αγίθυϊηρ ΟΠ6 ὈΟΘΠ]Υ Ρ]Θαβαγα ἰοῦ 
ΔηοΐποΥ 15 σκιαγραφία τιΞς---καὶ οὐδὲν 
ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔχουσα, απιὰ ἴ". 8: Β 16 
50] ἰ5 βαϊά ίο θῈ γεγοητευμένη ὑπ᾽ 
αὐτοῦ (55. τοῦ σώματος) ὑπό τε τῶν ἐπιθυ- 
μιῶν καὶ ἡδονῶν. ΟἿ. αἰςο 2 λλ). 44. α αὐτὸ 
τοῦτο αὐτῆς (50. τῆς ἡδονῆς) ἐπαγωγὸν 
γοήτευμα, ἀλλ᾽ οὐχ ἡδονὴν εἶναι. Τπ 
βδοὴ οἵ {Π656 ῬΡαββαρθδ ἴΠ6γ6 ἰ5. Ῥγο Δ ΌΪΚ 
ἃ σοηβοΐοιιβ τοιηϊηΐβοθπος οὗ Οὔρῆϊς ἄοο- 
{ΠῚ πῸ65: 566 ποχί ποῖβ δηά Αρρ. ἵν. 

13 τῶν σοφῶν 4|1π465, 1 Ὀεϊΐενε, ἴο 
ΟΥρῆϊς οὐ Ῥυιπαρούεαη ἀϑβοθίϊοβ, ψΠηῸ 
Ῥτθδομεᾶ [πε ἀοοίτίπε σῶμα σῆμα απά 
τεραγάβα ὈΟΔΙΠΥ͂ Ρ]Εαβιγθ ἃ5. Ἐβϑθη 18}}γ 
[156 δῃᾶ ἱπιρυγα : 566 Ἐβρεοῖα!]ν Ἀομάς 
]εγελξδ τι ῬΡ. 121π--π|30, δῃηα τότ---τόόδ. 
Ενίάεπος οΥ (ἢ15 νῖανν 15. σίνθη ἴῃ Αρρ. 
ΙΝ, ννπεα [26 οἴμοι ἱπίεγργείαιοη5. δΥΘ 
4150 αἰβειιββθά. 

14 καίτοι 15 Παιὰν “εἰ νετο᾽ “πᾶ 
ΒιγεΪ γ᾽ (45 ΚΌΡΙΕΥ ἴαϊκεβ 1 ὧδ 2αγέ. τοί 
εἴς. Ρ. 18, σοτηραηησ σογρ. 452, 7 Ἴεαεέ. 
187 6 81.}, Ὀὰΐ ταῖμου “ααδτηηπδηι᾽ “ἀπά 
γει᾽ (55. “βίτοηρ 8Ἃ5 ὑγεσα {Π6 οἵπθὺ ἵννο 
Ῥτοοίβ,᾽ οὐ {Π6 1116}: “πα ἀδ5 ννᾶτε ἀοοἢ 
Ὑγ ῸΠ]᾽ ΘΟΠ ΠΟΙ οΥ, 

6838 17 τὸμήτε χαίρειν κτὰ. ΤῊ5 
τρίτη διάθεσις 15 ἀδοουρεα τὼ 4 1). 328 
ἔτ ὉΠ ἸΌ722 Ἐ ἢ: ὅπ 777. 04 Ὁ Η: 

18 μεταξὺ κτλ.: “Ξοτηδίῃϊησ τυ ΠΟ ἢ ἴ5 
ἰηξογπγοάϊαϊο Ὀείννθθη {Ππ656 ἴννο, ἃ βοτί οἵ 
ΤΟΡΟΒ6 οὗ [Π6 501] 50 ἔδυ ἃ5 {Π656 18 σοῃ- 
σοΥπθα,.᾽ ΠΕεγννεγάθη 5 [αϊη ἴο σδηοαὶ 
οἰ μοῦ μεταξύ οὐ ἐν μέσῳ: Ὀπῖ {Π6 Γα]π 655 
οἴδχ ργβϑϑίοῃ 15 σμαγαοίθγ βίο, 5868 7ημέγοα. 

8 5. 
19 ἡσυχίαν: ψΠεῖοαΚΝ λύπη ἀπ ἡδονή 

ΑΥ κινήσεις 583 Ε. 
20 ἄρ᾽ οὐ Τῆγαα ἱπίθυϊου Μ85 Πᾶνα 

ἀρ οὖν, »ΥὨΪΟΝ 15 Θαβίθσ; δας ἄρ᾽ οὐ 15 πηθο 
ΤηοΥα Ἰίνεὶν, ἀπα ποῖ πόσα αρταρὶ {Ππᾶπ 
6.5. πολεμήσομεν τὸ μετὰ τοῦτο, ὦ ᾿λαύ- 
κων; 11 373 Ε (ᾳφιοίεά ὈΥ ϑομπεοιά θη). 
ΤῊ εἰν Πϑῖς εἤδοϊς ἰ5 Ἔχδοῖγ κὸ [λιοτο- 
{{π5᾽ “Νοππο νι 65᾽ εἴς. : 6.5. 1 263 Δ]. 

15 

25 
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τι Φ “ .5 Ν Ν “ “ 

ἐν οἷς, ὅταν λυπῶνται, τὸ μὴ λυπεῖσθαι καὶ τὴν ἡσυχίαν τοῦ 
“ “ 

τοιούτου ἐγκωμιάζουσιν ὡς ἥδιστον, οὐ τὸ χαίρειν. Τοῦτο γάρ, 
" Υ͂ ΘΙ ΟΝΝ τὰ Ν ΕΣ Χ , ς “ δ ὧν 

ἔφη, τότε ἡδὺ ἴσως καὶ ἀγαπητὸν γίγνεται, ἡσυχία. Καὶ ὅταν 
, 3 ΄ “ - 

9 παύσηται ' ἄρα, εἶπον, χαίρων τις, ἡ τῆς ἡδονῆς ἡσυχία λυπηρὸν Ἐ 
ΕΣ " Ὥ «Δ ν " “ Ν ͵ 

ἔσται. Ἴσως, ἔφη. Ὃ μεταξὺ ἄρα νῦν δὴ ἀμφοτέρων ἔφαμεν 
Ν ,ὔ “ ͵ - , 

εἶναι, τὴν ἡσυχίαν, τοῦτό ποτε ἀμφότερα ἔσται, λύπη τε καὶ ἡδονή. 
3 Ν ) ΩΣ ᾽ 

ἼἜθοικεν. Ἦ καὶ δυνατὸν τὸ μηδέτερα ὃν ἀμφότερα γίγνεσθαι; 

Οὔ μοι δοκεῖ. Καὶ μὴν τό γε ἡδὺ ἐν ψυχῇ γιγνόμενον καὶ τὸ 

35 λυπηρὸν κίνησίς τις ἀμφοτέρω ἐστόν. ἢ οὔ; Ναί. | Τὸ δὲ μήτε 

λ ὃν μήτε ἡδὺ οὐνὶ ἡσυχία μέντοι καὶ ἐν μέ Υ Ξξφά υπηρὸν μήτε ἡ χὶ ἡσυχία μέντοι καὶ ἐν μέσῳ τούτοιν ἐφάνη 

ἄρτι; Ἐφάνη γάρ. Πῶς οὖν ὀρθῶς ἔστι τὸ μὴ ἀλγεῖν ἡδὺ ἡγεῖ- 
Ἃ Ν Ν Ἵ 5 “ 3 - Ε ΨΜ Ε “- 

σθαι ἢ τὸ μὴ χαίρειν ἀνιαρὸν ; Οὐδαμῶς. Οὐκ ἔστιν ἀρα τοῦτο, 
Ν Ψ 58 Ν 

ἀλλὰ φαίνεται, ἣν δ᾽ ἐγώ, παρὰ τὸ ἀλγεινὸν ἡδὺ καὶ παρὰ τὸ ἡδὺ 

2. τὸ ΑΠ: οπῃ. ΑἹ. 33. δυνατὸν ΑΙ: ἐογίαϑδε ἀδύνατον ΑἸ. 

583 " 28 τοῦτο γὰρ κτλ. ΤΠε δἵ- 
σαπηοπὶ 5 85 [Ὁ] ον 5. ῬΝΉΙ]6 ϑβαἤευιησ 
Ῥαΐῃ, θη ἅτε δρέ ἴο Ἰοοὶς ροῃ {Π6 ἡσυχία 
ἴγοῖα ραΐῃ 5 πε πίρμαβί ρ᾽βᾶβιγα. Ρεῦ- 
ἨδΡ5 (βιρσσεβίβ αἸδιοο) δὲ 5 0 ἢ 8 {1π|6 [Π6 
πϑαΐγαὶ δἰαίθ 15. πῃ ροϊηϊ οἵ ἴδοϊ [ουπὰ 
Ῥοβί νεῖν ρ]βαβαπέ δηα ὑγθ]σοτὴθ ὈΥ {Π6π]. 
Θρογαῖθϑ ρτοσθθᾶβ ἴο 5π8νν (ὈΥ͂ ἃ γδαμείῖο 
αἀ αὖενιγατενε Ῥτοοῦ) {παὶ Ἰαποοῖβ 5π5- 
σοϑιίοῃ 15 ἀπίθηδ]8. “Πὶ [Πδΐ οαϑ6,᾽ Π6 
ἈΓΡΊΙ65, "ἡσυχία ἴτοτη Ρ]Θαδβιγθ 0011] 1ῃ {Π|κ6 
ΠΊΔΠΠΟΥ ὈῈ Ροβι εἰν ον ραϊηία]: ἀπά {Πι5 
1π6 πϑιιίγαὶ βίαίθ, νυ οἢ ἡγε ἀβο]αγεα ἴο 6 
δείτυεεγε ἴῃ 6 ἔνγο εχίγθπιθβ, 011} ΠΡΟΠ Οὐ- 
οαϑίουβ 6 Ῥοίῃ, νὶζ. Ῥοίῃ ρ]βαβαγα ἀπά 
Ραΐῃ.᾿ ΟἸκιοο 8]]οννβ {πᾶὶ 1μ8ὲ νν ΒΪΟ 15 
ΘΙ ΠοΥ σαπποῖ θοσοπια Ὀοΐ᾿, πα ϑοογαΐθβ 
Ῥτοςεθᾶβ : [ἢ 1Πϊ15 ἰηβίαῃησε [Π6 “Ῥομ᾽ 5 ἃ 
κίνησις, πα {πε “ποῖίμεγ᾽ ἃ ἡσυχία, Δῃα 
1165, αἂ5 γε πᾶνε 566ῃ, θείννθδ [Π6 ἔγνοΟ : 50 

παῖ 11 15 ψτοηρ ἴο ἰάθη ΠΥ {π6 ἀθβεηος οὗ 
Ραΐῃ 1 Ρ]Θαβιιτα οὐ [Π6 ῦϑεποθ οὗ 
ΡΙβαβασα ἢ Ραΐη. ἘΘηο8 γΟΌΓ 565 65- 
ἰΐοπη ἰ5 δζοπεοιβ: οὐκ ἔστιν ἄρα τοῦτο, 
ἀλλὰ φαίνεται κτλ. 566. ῬεΙον οἡ 
5844. Ὑπὲ δὔριμηθπὶ 5. ΥΘΆΠ ΠΥ οοπι 
ΡΙεῖα ψπεη ΟἸαιοο ϑαγ8 οὔ μοι δοκεῖ, 
θαϊ (Ὡς ψοτάβ καὶ μὴν τό γε ἡδύ ἰη- 
ἰγοάπος ἃ Ποὺ γϑάβοη ἴου τοίαβθίησ ἴο 
ἸΔθμεν ἡσυχία νυ] [ἢ Ρ] Θαβιιγθ οὐ νυ] Ῥαΐη, 
ὈΥ ΘΧρΡ ΙΟ ΠΥ δἰαιὶπρ ἴῸΥ {Π6 ἢγϑέ {{πηε {Παΐ 
Ῥίφαβιγα δἀῃᾶ ραΐῃ ἃγθ θᾶοῇ οἵ ἴπθηὶ ἃ 
κίνησις. ἡσυχία πα κίνησις ἀγα ταὰίιΆ}} 
ΘΧοϊαβῖνα ποίϊΐοηβ. (Οἱ. ῥάϊλ 43 Ὁ---44 Β, 
Μ Πδῖς [πε γεαβοηΐϊπρ [Ο]ονν5. ΠΘαΥΥ {Π68 
5816 ᾿ἴπ65. 8686 δἷ5ο πεχί ῃοίβ, 

588 322 ἀμφότερα- -ἡδονή. Τ)ο65 
ῬΙαΐο τηθᾶπ {παΐ {πῸ πααΐγαὶ βίαΐϊα νν}}} 
βοπηλθίϊτηθβ θ6 θοῖῃ ραϊπία] ἀπ ρ]θαβαηΐ 
αἱ οὔβ δῃηᾷ {π6 ϑβ8η16 {{ΠΊ6,--τοῦ ΟὨΪΥ͂ αἵ 
ο716 ἰἰταβ Ῥϊηα] δπα αἱ αγοέλοῦ ρ]βαβαηῦ 
ἈΑσοογάϊησ ἴο Οογρ. 407 α ἢ, ἴῃ βαϊησ 
θη ΠυπρτΥ, ἀτγηϊίησ Πθη {ΠΙΥΒ(Ὺ 
εἴς., ΜῈ σεδαβ8 ἔοτη Ῥδῖη δηά ΡὈ]βαβασα 
ΘΙ ΠῚ] ΓΔ ΠΘΟΙΘΙγ, 50 {παῖ ἴῃ βοῇ ἃ οᾶ868 
1π6 πϑυίγαὶ βίαία νν1}} ἀρρεᾶγ ἴο θ6 Ῥοΐίἢ 
ΡΙεαβαηΐ δηᾶ ραϊητι]. Βαΐ [ΠΕ τεβί οὗ {ΠῈ 
ὐριπηθηΐ ἄοεβ ποῖ βαρροσί {Π15 ἱπίεγρτε- 
ἰαϊίοη ; ἀπᾶ ἴῃ [Π6 ΘοΥτεβροπάϊηρ Ράββϑαρα 
οἵ ἴῃς Φλιοότις (43 Ὁ) γα πᾶνε τὸ δὲ 
μηδέτερα τούτων ἔσθ᾽ ἡμῖν ὅπως θάτερα 
γένοιτ᾽ ἄν. ὙΠΟ 5 ΠΡ] εΥ νίενν 5Π 0.14 {Πποτε- 
ἔοτε θὲ δἀορίβά. 

235 κίνησις. [Ιπ ΡΊεαβαγα {πε κίνησις 
ἷἰ5 πλήρωσις, ἴῃ ρῬαΐῃ, κένωσις, ἃ5 15 ΔΙ[ΕΥ- 
ννατας ροϊηϊεα οι (585 Α 72:). 

584 α 2 οὐχὶ--μέντοι κτλ. 866 
Ι 339 Β7:. [{ ἰ5 βϑέεσ ἴο σοηβίγια ὀρθῶς 
τ ἡγεῖσθαι μα ΜΠ ἔστι (45 1). ἀπὰ 
Ν. {ταῃ58]αἰ6). Οἱ. “τ λγρά. 5 ῈἙ ταῦτα 
ὀρθῶς ἂν εἴη οὕτω γιγνόμενα, ν᾽ ΠΕΥΘ ὀρθώς 
Ῥεϊοηρβ ἴο γιγνόμενα, ΟΥ̓ ἴο ἃ γιγνόμενα 
πἀηαεγβίοοά. 

4 οὐκ ἔστιν κτλ. οομίταάίοῖ5 ΘἸαυοο᾽ 5 
βυρρεβίίοη τοῦτο γὰρ--ἡσυχία 583 Ὁ. 
ὙΠοΙΘ 5 πὸ γεαϊίέγν δθουΐ (Πϊ5 (45. γοῖέ 
βαρραβί) : ἴξ ἰβ οΪἱΚ ἃ φάντασμα---ἰῃς παιι- 
τὰ] βίαια αῤῥεαγέγρ ΡΙεαβδαηΐ ὈΥ 186 548 
οὗ ραΐπ, Ὀείηρ, ἴῃ ἕαςϊ, ἃ βοτί οἵ σκιαγρα- 
φία, 5. να βαϊὰ ἴῃ 583 Β. Οἢ γοητεία 

568 583 Β 72. 
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ΕΣ Ν ἰς ΓΥΣ - ’ ΝΥ 20ῸΧ ς Ν ’ Ὁ ΄ὔ 

ἀλγεινὸν τότε, ἡ ἡσυχία, καὶ οὐδὲν ὑγιὲς τούτων τῶν φαντασμάτων 
Ν ς “ 3 7 ὃ Ἂν , 

πρὸς ἡδονῆς ἀλήθειαν, ἀλλὰ γοητεία τίς. 

σημαίνει. 

Ὡς γοῦν ὁ λόγος, ἔφη, 
᾽ Ν “ » 5 Ψ Ι ἡ ὃ ΄ «“ὉὍδ ᾽ Σ Ὁ 2 Ἃ “ 1δὲ τοίνυν, ἔφην ἐγώ, ' ἡδονάς, αἱ οὐκ ἐκ λυπῶν εἰσίν, ἵνα 

ἣν ΄ὔ }) Ὁ 2 “ , .“ - ΄ ς δὴ μὴ πολλάκις οἰηθῆς ἐν τῷ παρόντι οὕτω τοῦτο πεφυκέναι, ἡδονὴν 
μὲν παῦλαν λύπης εἶναι, λύπην δὲ ἡδονῆς. Ποῦ δή, ἔφη, καὶ ποίας 
λέγεις; Πολλαὶ μέν, εἶπον, καὶ ἄλλαι, μάλιστα δ᾽ εἰ θέλεις ἐννοῆσαι 

Ν Ν ε » ᾿ “ὃ μ Α Ν 2 θέ 5; ΄, τὰς περὶ τὰς ὀσμὰς ἡδονάς. αὗται γὰρ οὐ προλυπηθέντι ἐξαίφνης 
, Ἄ 

ἀμήχανοι τὸ μέγεθος γίγνονται παυσάμεναί τε λύπην οὐδεμίαν 
τς 

καταλείπουσιν. 

ἡδονὴν εἶναι τὴν λύπης ἀπαλλαγήν, μηδὲ λύπην τὴν ἡδονῆς. ἡδονὴ ὴ 
γάρ. 

᾿Αληθέστατα, ἔφη. Μὴ ἄρα πειθώμεθα ' καθαρὰν 

Μὴ 
᾿Αλλὰ μέντοι, εἶπον, αἵ γε διὰ τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν ψυχὴν 

, Ν , [ Ν Ν ς “- , Ν ψ 

τείνουσαι καὶ λεγόμεναι ἡδοναὶ σχεδὸν αἱ πλεῖσταί τε καὶ μέγισται 
΄ ἴον Μ 3 ἦ, »-" Χ 3 ,ὔ 

τούτου τοῦ εἴδους εἰσί, λυπῶν τινὲς ἀπαλλαγαί. 

8. ἔφην ἐγώ Θι: 

584 5 8 αἱ οὐκ ἐκ λυπῶν κτλ. αἴξ 
ἴῃς 50-(α]]οα " Ῥατο’ ῬΙβαβιγο οἵ 211. 
518 ἢ. τὰς περί τε τὰ καλὰ λεγόμενα χρώ- 
ματα καὶ περὶ τὰ σχήματα καὶ τῶν ὀσμῶν 
τὰς πλείστας καὶ τὰς τῶν φθόγγων καὶ 
ὅσα τὰς ἐνδείας ἀναισθήτους ἔχοντα καὶ 
ἀλύπους τὰς πληρώσεις αἰσθητὰς καὶ ἡδείας, 
καθαρὰς λυπών, παραδίδωσιν. ὙΠΕΥ ατα 
ΠανοΥ Ργεοοαεβα ὈΥ ρΡαΐη, [1 τηαγ, δοσογά- 
ἴῃ ἴο ἴῃς Ζλτόμς, 6 ρΡγβοβαρα Ὀγ κένωσις 
δα ἔνδεια, 50 Ἰοηνσ ἃ5 ἴΠ6588 ἀΓ6 ᾿ΠΠΡΈΥΟῈΡ- 
ΕἸΡ 16 ; απὰ [ΠΥ ἴα σαιιϑθα Ὀγ πλήρωσις ΠΟ 
1855 {πη [η6 Ῥ]θαβιγθθ νν ΠΙοἢ ἀγα οα]] θα 
Ἰ ΡαγΘ, ΑἸ ΠουΡῊ 1Π6 πλήρωσις ἴῃ (Π6 σα568 
οὗ ἴπ6 Ῥυχα ῥ᾽ βαβισοβ 15 ἀληθεστέρα: οἴ. 
5858 ΠΩΣ 7121. 65. Α. 

ἵνα μὴ πολλάκις κτλ.: “ἴῃ οᾶ56, 
ῬΕΙΠαΡρ5, γοὰ 5Ποι] ἃ ϑαρροθα ἴθ {Π6 
2»γεδογιέ ἱπϑία ποθ᾽ εἰς. (50. ἃ5 γοι αϊἸ4 ἴῃ 
1ῃ6 οἴει 582 ἢ). μὴ πολλάκις ἴ5. “Π6 
[οτίο’ (Ἰν 422 Ο 71.), δηά ἐν τῷ παρόντι 
τείεγϑ ἴο {πΠ6 Ἐχαπηρ]6 ἡνῃϊο ἢ ϑοογαίθϑ 15 
δῦουϊ ἴο σῖνθ. ΟἸαιιοοβ ποῦ δή 851.5 
ἴου δὴ δχρ᾽απαίίΐοη οἵ ἐν τῷ παρόντι, 
Ἶι5: δ5 ποίας ᾿ἰηνὶ[ε5 ϑοοζαίθβ 0 βρβοῖ νυ 
1η6 ἡδονὰς αἵ οὐκ ἐκ λυπῶν εἰσίν. ΤῊς 
ἘΞΠΡΊ 5}. {γα πϑ] αἴουβ ἅΓΘ ἴῃ ΘΥΤΟΥ. 

11 πολλαὶ μὲν κτὰ. Τη 5ρὶΐε οἔἉ 1[Πϊ5 
Ῥαββασε δηὰ 2.11]. 51 Β Εἰ. Αὐἱβίοι θα βδθθιηβ 
δΔοίπα! ]ν ἴο Ἰηϑίππαία {παὶ Τ]αΐο τπδᾶς αὐ 
Ῥ᾽φαβιγαθ οΟΠ 0 η8] οἡ Ὑ]Θαθ6. ἴγουὴ 
ΡΥ 566 ϑίεννατί οἡ 2... λδὲε. Χ 2. 1χ73Ὁ 
12 ἴ΄. 

12 ὀσμάς. ας Ηδετδο] ἰἰπ5᾽ οατίοιβ 
{ταρτηθηΐς (38 Βγννγαΐευ) αἱ ψυχαὶ ὀσμῶνται 

Εἰσὶ γάρ. Οὐκ- 

ἔφην δ᾽ ἐγὼ ΑΠΕΞ (Ξεα δ ρυποίο ποίαν! 4.5): δ᾽ ἐγὼ ψφ. 

καθ᾽ ἅδην ΔῺΥ Ὀδαγηρ ΟἹ (Πϊ5 ἀοοίγϊηθ οἵ 
{Π6 “Ῥυτχιγ ΟΥ̓ 51.611} Τ1Ὲ [Π6 501}, αἰζεσ 
1 15 “ρυαπῆβα᾽ ποσὰ {πΠῸὶ Ῥοάγ ὈΥ ἀθδίῃ, 
511 γείδ! 5 {Π15 56 η56, ῬΥθϑαηδ ὈΪν ὀσμὴ 
ἶἰ5. (ἴῃ Οτρῆϊο Ἰἰδηριασοὺ “Ραγθ. [ΤῈ 15 
ῬΟΒ51016 βποιρ Παΐ Ῥ]αἴο᾽ 5 ὑν ΠΟ ]6 ἱΠΘΟΥΥῪ 
Οἵ “Ρυζα ρΡῥ]βαβιγεβ᾽ ννὰβ βιρσεβίθα ὈῪ 
ΒΟΙ6 5:10 ἢ θαυ]ν [ΠΘο]ορίοαὶ ποίϊοη, Πουρ ἢ 
6 αἰζεγνναγβ ἀθνεϊορεα 1 ἴῃ ἰδ. ον 
νναγ. 866 πονενεσ ομήβ Ζεγελε Π Ρ. 
152 722. Ατὐϊβίοιθ. αἰβὸ Ἰοοκβ Ἰρομ 5Π16]}} 
85 ἃ ῬδΙη]655 μἰθάβιτα: 5686 Ψζά. Ἅ“σ. Χ 
2, Π1720 18. 1{- δἰ Αἱ. 
584 ο τό αἵ γε-- ἡδοναὶ κτλ. ΤΗΣ 

ΘΙΏΡΠα515. ἰδ οἡ διὰ τοῦ σώματος. ΑἹ] 
Ρ]Θαβιιτοβ Ὀθοησ οἵ σουῖβα ἴὼ 1Π6 5οὰ] 
(7751. 64. 8); Βα βοπλα οοσὴβ [Πγοιρὶ [Π 6 
Ροάν, ψν 116 οἰπουβ---ἰῃθ ρ]θαβατοβ οἵ 
Κηον]εαᾶρσο, [ῸΥ ΘΧΑΠΊΡΙ8, δοοογάϊηρ ἴο 
ΡΙαίο---ἀο ποὶ (οἴ. 7 ἀεαεί. ι84 Ἐ---᾿85 Ε 
δηα ρεπουαν Δ λϊ]. 47 Ὁ Ε.). Μοβὶ οἵ 
1ῃς (ΟΥ̓ΠΊΘΥ οΪ455---5}16}] 15. Δῃ ΘΧΟΘΡΙΙΟΗ --- 
δηα [Πς σγοϑαίοβί δηιοηρ' {Ππθηὶ (τἀφροδίσια 
]}λΐ. 65. 6) αἵ οἱ λυπῶν ἀπαλλαγαί 
(οἴ. ααειῖγ. 258 Ἑ, Φλ11. 45. Α---47 Β απά 
Ατϑδί. χά. Διῖσ. ΝἿΙ 13. 1153 33,» 15. 
11548 χὐ [{}, ἀῃὰ 50 “τηϊχϑᾶά᾽ απᾶ ὑηγραὶ: 
ΘΟΠΡα 6 16 Ρἱοίαγα οἵ 1Π6 χαραδριοῦ βίος 
ἴῃ Οονρ. 4048 ΗΠ. ΤῊΘ 5ᾶπὴ6 5 ἵτιιθ οἵ 
{Π6. ῬΌΓΕΙν ΒΡ υτι4] Ρ]εαβιιγοβ ἀπε Ραϊῃ85 
ὙΠΟ. οὐδ τομὴ {Π6 απίϊοἱραιίοη. οἵ 
{Π6 58. “τϊχϑά᾽ μ]βαβιιγεβ δῃα ραΐη58. ὧπ 
18. ΡΙθαβιγεβ απμα μαϊηβ οἵ αδπίϊοϊ ραίϊοῃ 
566 2.2). 32 ὁ ἢ. 

"- 

" 

ο 

Ξ 



7 Ν Υ̓, εΥ̓ ὐὐφν ἃ 

20 σθήσεις τε καὶ προλυπήσεις κατὰ ταὐτὰ ἔχουσιν; 

25 

30 
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οῦν καὶ αἱ πρὸ μελλόντων τούτων ἐκ προσδοκίας γυγνόμεναι προη- 
Κατὰ ταύτα. 

Χ. Οἷσθ' οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἷαί εἰσιν ' καὶ ᾧ μάλιστα ἐοίκασιν; 

Τῷ; ἔφη. Νομίζεις τι, εἶπον, ἐν τῇ φύσει 
ΑΝ Ν τ Ε Ἂν Ν 
εἶναι τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ 

5) 

ἔγωγε. 
΄ Χ Ν ΄ " 3 » Ε “ , 

κάτω, τὸ δὲ μέσον; Οἴει οὖν ἄν τινα ἐκ τοῦ κάτω 
, Ν “ » » θ Ἂ Ε , θ0 ᾿ ἣν ᾽ 

φερόμενον πρὸς μέσον ἄλλο τι οἴεσθαι ἢ ἄνω φέρεσθαι; καὶ ἐν 
Γ΄ ΄, 3 “ “ 4 ΡΣ ΕἾ ὔ δ ς -“ 

μέσῳ στάντα, ἀφορῶντα ὅθεν ἐνήνεκται, ἄλλοθί που ἂν ἡγεῖσθαι 

Μὰ Δί᾽ οὐκ 

᾿Αλλ᾽ εἰ πάλιν 
Ἂ - 

γ᾽, ἔφην, φέροιτο, ! κάτω τ᾽ ἂν οἴοιτο φέρεσθαι καὶ ἀληθῆ οἴοιτο; 

9 Ἂ 3 ,ι ΓΚ» Ν ςε , Ν 5 θῶ ἢ 
εἶναι ἢ ἐν τῷ ἄνω, μὴ εὠρακοτὰ τὸ ἀληθῶς ἄνω; 
», » 5). 53 » θῃ Ἂ Ν ἴω 

ἔγωγε, ἔφη, ἄλλως οἰμαν οἰηθῆναι ἂν τὸν τοιοῦτον. 

κα - δ Ν Οὐκοῦν ταῦτα πάσχοι ἂν πάντα διὰ τὸ μὴ ἔμπειρος 
Δῆλον 

ὃ Φ Ν 7 “» 

Θαυμάζοις ἂν οὖν, εἰ καὶ ἄπειροι ἀληθείας περὶ πολλῶν τε 

“ Ν "ἢ 
Πῶς γὰρ οὔ; 
. “ 2 ““ Ε " Ν Ρ , Ἂν Ψ εἷναι τοῦ ἀληθινῶς ἄνω τε ὄμτος καὶ ἐν μέσῳ καὶ κάτω; 

Ἄδ δή. 
-“ , " , Ἀ ᾽ὕ Ἁ 

ἄλλων μὴ ὑγιεῖς δόξας ἔχουσιν πρός τε ἡδονὴν καὶ λύπην καὶ τὸ 
΄ τ Ἵ ο δὴ μεταξὺ τούτων οὕτω διάκεινται, ὥστε ὅταν μὲν ἐπὶ τὸ λυπηρὸν 

΄ 2 “ " Ν ΓΚ “- [ ἌΡ Υ 8. Ν φέρωνται, ἀληθῆ τε | οἴονται καὶ τῷ ὄντι λυποῦνται, ὅταν δὲ ἀπὸ 
4 Ἷ 

λύπης ἐπὶ τὸ μεταξύ, σφόδρα μὲν οἴονται πρὸς πληρώσει τε καὶ 
- Ἵ ἈΝ Ν Ν “- 

ἡδονῇ γίγνεσθαι, ὥσπερ δὲ πρὸς μέλαν φαιὸν ἀποσκοποῦντες 

27. ἄλλως Π: ἀλλ᾽ ὡς Α. 30. 
οἵλ. ΑΠΙΞ. 

κάτω ΑΞΠ: κάτα (-ς1ε) ΑἸ. δὲ ΩΞ 

19 προησθήσεις 15 ἃ Ρ]αίοηΐς οοἴπασα 
ποῖ ουπα εἰβεννῆεσγθ. ΤΠηα γεδάϊηρ προαι- 
σθήσεις (ΞΞ ἀῃὰ ΜΝ᾽πά. Β) Πε]ὰ 15 στουπά 
1] Βεϊκκεσ; Ῥὰΐ προησθήσεις Πδά ΔΙΓΕΔαΥ 
Ῥεεη οοη]εοίατεαά ὈΥ ΕἸΟΥΕΙΓ ϑγάδηπδηι 
([μιρίοη ἴῃ ΟἿ. Κεῦ. τι Ρ. 228). 

20 προλυπήσεις : ἴῃι15 [ΟΥ̓ ΘΧΑΙΏΡΙΕ 
τὸ πρὸ τῶν λυπηρῶν (53ς. ἐλπιζόμενον) 15 
φοβερὸν καὶ ἀλγεινόν (λ1]. 1. ς.). Τῇ 
ῬΟΟΙΪγΥ Ρ]θαβιγα 15 “ταϊχαα, [Π6 βϑδῖὴδ πημϑὲ 
Ῥὲ (τὰς οὗ ὈΟαΠΠΥ Ρδῖη : δηά 50 {Π6 προλυ- 
πήσεις ἃ5 ΜΙ 5 (ηΠ6 προησθήσεις οἵ 8Δῃ- 
Ἐοἰρδίϊοπ τα “τηϊχϑᾶ᾽ (κατὰ ταὐτὰ ἔχουσιν). 
ΕξΔΥ (ΟΥ̓ δχϑιῆρία ( ἰοἢ 15 προσδοκία 
κακοῦ) 15 ἃ “τηϊχβεά᾽ ραϊῃ: 566 Φάϊ),. 47 Ἑ. 

584 "Ὁ 22 νομίζεις κτλ. ὙΠῚ5 15 [Π6 
Ῥοριυ]αγ οοποορρίϊοη οἵ ᾿ἀρονε᾽ δηὰ "Βεϊονν᾽ 
Πε6]ὰ αἷθϑὸ ὈγΥ πηοβί οὗ [Π6 ΡῬῃ]]Οϑορο 5, 
6.5. Ἡεγδοῖαβ, [π6 Ῥυγπαρούθδηβ, Αμαχᾶ- 
σοῖᾶϑβ, ἴπΠ6 Αἰομηϊδίβ (ἈΡ7, 88. 29, 08 Α, 
124. Β 2271.) 140. Β 22721.), ἀη ενβὴ Αὐϊβίοι!β 
(δάνξ. τν 4. 2128 24 [{}, ἀπ ἰοιηα α͵50 
ἴῃ 1η6 δάαεαο (τος Ε.). [Ιῃ (ῃ6 7 ηιαθηες, 
οἢ [Π6 οἴμεῦ Παηά, Ρ]δίο (δῖκεβ ἃ αἰ εγεπί 
ΔΗ ΤΟΥΘ δοϊθηίῇο νἱεν; φύσει γὰρ δή 
τινας τόπους δύο εἶναι διειληφότας διχῇ τὸ 
πᾶν ἐναντίους τὸν μὲν κάτω,--τὸν δ᾽ ἄνω -- 
οὐκ ὀρθὸν οὐδαμῇ νομίζειν κτλ, (62 Ὁ {{]. 

Τί 15. Ῥοβϑίθ!α (ν] ἢ Θοϊοτηοη (1. δῦ. 111 
Ρ. 418) ἴο σοπδβίσγια {Π6 αἰ νεύρεποα ἃ5 “δῇ 
Ἰποϊἀβηΐαὶ ργοοῦ οὔ {ΠῸ ἀἰβίαποβ βεραγαίϊησ 
1η6 Αεῤοόέδιε ἴτοτη ἴῃς 7 7ηταδθές,᾽᾿ Ἔβρεοῖα! 
85 ἴῃ6 τυ ἴῃ ΒοοΙς Χ ἄρύεεβ ψ] (ῃ6 
νίενν οὗ Αρονε δηά Βεῖονν σίνε, ἤεῖξ: 
Ῥαΐ ἴοο πηποῇ 5{Γ655 5ῃου]α ποί με ἰαϊά οἡ 
[Π6 ρῥγεβϑθηΐ ρᾶββϑαᾶσα, ψγῃ]οἢ 5. ἱπίεπή θα 
ΟὨΪΥ 85 δὴ {Ππ5ίγαίοη απὸ ποίῃ!ηρ ΠΊΟΓΘ. 

23 οἴει οὖν ἄν τινα κτλ. Οἱ, Ζλαθά. 
Ιο9 σ. 
584 Ε 31 εἰ καὶ κτλ.: “1 τηξῃ 450 

ΨΏΟ δἵθ ἱσῃοζαηΐ οὗ {γιατ εἴς. καί 506. 
{πκ6 ὁ μὴ ἔμπειρος τοῦ ἀληθινῶς ἄνω τε 
ὄντος κτᾺ. ἴῃ Οὐΐ 5ἴτη116. ΤΉΓΕΘ αἰ626710715 
γιοίαθ Μ85 Πᾶνε εἰ καὶ οἱ ἄπειροι, απὰ Ἡετ- 
ΤΆ ΠΠ σΟΠ]δΟίπγα5. οἱ ἴογ καί: Βαΐ οὗ, {Π8 
τι56 οὗ εἰ καί ἴῃ Χ 597 Α. Τῇ δγίο]6 5 
ποῖ Πεοθβϑαῦυ, δηα οὐσῃς ποΐ ἴο Ὀ6 ἱπίτο- 
ἀποοα ννιπουὺΐ θεῖο υ Μ8 δας ΠΟΥ. 

585 Α 2 πληρώσει ρτεραῖε5 [(Π8 
ὙΑΥ ἴογ {Π6 σοιηΐϊηρ ἀυριιπηεπΐ, ἰπ ν'ΒΙ ἢ 
ΡΙβαβαγα 15 νἱενεα ἂς πλήρωσις, Ῥαϊη 85 
κένωσις (οἴ. Δλ1]. 31Ὲ [{). 50 ἴατ, ννῈ 
ἢανε Ῥεβη ἰοἹὰ οτἱυ {παΐ ᾿Π6Υ 816 κινήσεις 

(583 Ε)- 
3 ὥσπερ δὲ κτλ. ΤΠ Εατδι10}}5 ἃΓα 

οὗ οουΐθε ΒΙδοΙ Ξε Ραΐϊη, ατεγ Ξξ ΑῬβεηςα 
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5ὃ5 Ο] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ6 Θ 3253 

3 Ψ - Ν “Ὁ ἀπειρίᾳ λευκοῦ, καὶ τὸ ἄλυπον οὕτω πρὸς λύπην ἀφορῶντες ἀπειρίᾳ 
ἡδονῆς ἀπατῶνται; Μὰ Δία, ἢ δ᾽ ὅς, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι, ἀλλὰ 

Ν - 

πολὺ μᾶλλον, εἰ μὴ οὕτως ἔχει. ὯΩΖδέ γ᾽ οὖν, εἶπον, ἐννόει" οὐχὶ 
πεῖνα καὶ δίψα καὶ τὰ τοιαῦτα κενώσεις τινές εἰσιν τῆς περὶ ' τὸ 

[ον Ψ Α ,ὔ » Ν Χ 5 ἤὰ κι  ΞῸ»] » 

σῶμα ἕξεως; Τί μήν; Αγνοια δὲ καὶ ἀφροσύνη ἄρ᾽ οὐ κενότης 
5 Ν “ ἐστὶ τῆς περὶ ψυχὴν αὖ ἕξεως; Μάλα γε. 
“ “ ,ὔ ἌΣ “ " 
ὅ τε τροφῆς μεταλαμβάνων καὶ ὁ νοῦν ἴσχων; 

Οὐκοῦν πληροῖτ᾽ ἂν 

Πῶς δ᾽ οὔ; Π|λή- 

ρωσις δὲ ἀληθεστέρα τοῦ ἧττον ἢ τοῦ μᾶλλον ὄντος; Δῆλον, ὅτι 
τοῦ μᾶλλον. ἸΠότερα οὖν ἡγεῖ τὰ γένη μᾶλλον καθαρᾶς οὐσίας 

μετέχειν, τὰ οἷον σίτου τε καὶ ποτοῦ καὶ ὄψου καὶ ξυμπάσης 
τροφῆς, ἢ τὸ δόξης τε ἀληθοῦς εἶδος καὶ ἐπιστήμης καὶ νοῦ ἱ καὶ 

4: τὸ ἄλυπον οὕτω πρὸς λύπην ΘΟΒ]ΕΙΘΥΠΠΔΟΠ ΠΟΥ: πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω λύπην οοαᾷ, 
ἢ. πεῖνα Τ| εἰ οσογ. Α3: πείνη Α', 

οἵ Ῥαΐῃ, ΝΥ ἰΐο ξε ΡΙδασισθ, Ῥ]αϊο᾽ 5 βίτῃ!θ 
15. ΡΥ ΓΟ. ]ΑΥΥ ἀρρτορυίαΐβ, θθοαιβα ΟἿΟΥ͂ 
5 ἃ τιϊχίατο οὗ ψῃϊΐα δηα ὈΪδο (7727). 
68 ς φαιὸν δὲ λευκοῦ τε καὶ μέλανος 56. 
κράσει γίγνεται), Ἰι5ῖ 45 λυπῆς ἀπαλλαγή 
Δοοογάϊπρ ἴο {Πἰ5 αἰβοιβδίοη (584. Ὁ 4].) 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 τεραγα θα 45 ἃ τηϊχίισθ οἵ ρ᾽θαβαγα 
δηὰ ραΐη (584 Ὁ, 586 Β), οΥ ἴῃ ΟἴΠ6Υ νγογᾶβ 
ΟἿΪΥ ἃ “πιϊχοα ̓  ρΙθαβιιγθ ΔΊ {Π68 ϑἴπη}]8 
1561 οἵ. Ατἱϑί. δῆγς. Ν 1. 2240 34 τὸ 
φαιὸν λευκὸν πρὸς τὸ μέλαν καὶ μέλαν πρὸς 
τὸ λευκόν ἀπά 10. 5. 2200 τ6 ἢ. ὙΠε Ῥεϑβί 
Μ58 οἴηϊϊ δέ αἴἴευ ὥσπερ, ἀπα 411] {Π6 Μ55 
Πᾶνε καὶ πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω λύπην 1ῃη- 
βίεαα οὗ καὶ τὸ ἄλυπον οὕτω πρὸς λύπην 
(566 ἐγ. 2:.}, Ὀκπὲ 1ξ 15. Ἰπῃροββιθ]6 ἴο θδ]ῖανα 
ἐμαΐ Ποὺ ἀγα τὶρῃί. Οπ [Π6 ἰδχί απάᾶ 
οἴμου νῖεθννβ οἵ {Π15 ραββᾶσθ 5886 Αρρ. Υ. 

6 ἔχει. ὙΠετε ἰ5 5Π1σῃῖ ΜΒ δυς ΠΟΥ 
ἴου ἔχοι, μοι Νευϊείγοῃ (ὦ .8]. 2Γοἱ. 
χιασεί. ῥ΄άϊϊ. τ Ὁ. 47) ἀπὰ Ἀϊομίον (Ζσεξ. 
ό. τ867 Ρ. 147) ἀρρῖονε. ἔχει 15 βουπά 
Θπουρη: οἵ, Φγοΐ, 315 Εὶ οὐκ ἂν θαυμά- 
ζοιμι, εἰ---τυγχάνει ὦν. 

585 κ--686 ς Οὐγι57αἴ2γ ἐΐδ ψικεσἐϊο) 
αἴϑο 71 λ15 τυανὄ. ἤἤπϑιρογ, ἐλίγοί οές. αγ8 
ηιοαῖσς ὁ ῥλγείεαί αεῤῥείίογι, αγια Ἴσηιογ- 
αγιεέ ἐς ἃ γζογηι οὗ ριίγιξαὶ ἐ»εῤῥξριοσς. 776 
τυλο δαγίαζες οἵ 7ροαῖ, απο ἀξ τυλο ἀεφιεῖγες 
Αἰ ποτυΐεαρε ογΥ Αεαδογι, αγέ ἐαεά " μἰμα"; 
ὁπέ τυλίελ οΥ ἐλερι ἐς ἐλ ηιογα ἐγιεῖν ",λίρα᾽᾽ 3 
Αἰ ποτυϊσξαίρε ἀγα 15 ἀϊπαάγεα ἤἄατυέ 7107 6 
γεαδέν αγια ἐγεέλ ἐλαγε Τοσαΐ δίς., δοιεῖ 
ἐλαρ βοάν: ἄξγιες ἐλε ἀεφιίττογε οὐ ἄσιοτο- 
ἐδάῖρε ἐς α ἐγμεγ 7ογὴς 7 γεῤῥεγεῖν )ε7ε: 
ἔλα» ἐλε οἱλεῦ. 714 γεσμεέ ίγν δίδασηγέ 
τοῦδ! ἐλεγεζογε ὅς ηιογὲ ἵγμε. 7λογὲ τυῖο 
αγέ σίγαρρέγ» ἐο τοϊδάονε ἀγα υἱγέμε ἄγιοτυ 

Α. Ρ. 1. 

τὰ οἷον Π: οἷον ΑἸ: τὰ οἷα ΑΞ, 15: 

γοΐλέηι οΥ ἔγεθ αἰεἰζρ έν, ὁμέ βρλέ τυτέξ 
ο716 αγιοΐλεγ 707 αεἰμοῖθε πα τεγιϑαίί  γ 716 
70γ-5. 

5856.Α 6 ὧδέ γ᾽ οὖν. ““Τῃ Πϊ5 γε νῖτῃ 
δος νοσαθ}} ὧδε, 56 οὖν ἱπβετγνὶϊ σοη- 
{ἰππαπἄδθ ἀγριπιηθπίαςοπὶ. ΕἝΥΓῚ ΠΟΗ 
ΡῬοϊεβὲ γοῦν, αιιο «δα πηίνευβαπι βαηΐβῃ- 
τὰ τὰ Ῥουτποσθῖ, Πα θθη5 {Ππ4 νὶπὶ αβϑθνα- 
ΤΑΠΑῚ οἰπὶ γαβίγιοἰϊομθ Ππδάαπι" (514}]- 
Ῥαϊ). (ΟὐΟηίγαβί 1 335 Ε, ΝΙΙ 527 Ὁ 2171: 
Ηδεῖδ πιοϑβί οὗ ἰῃ8. μ88 ἀρρβᾶγ ἴο Πᾶνε γε 
οὖν. 

οὐχὶ πεῖνα καὶ δίψα κτὰ. ΕῸΓ (Π6 
56 η86 οἵ. άϊ]. 31 απὰ (1π σἝηθγα]) ΨῚΠ 
5104, Β 7122. ΤΠ ἴοτπὴ πεῖνα (566 ε7΄. 2.) 
15 Βιρρουίβα αἷβδὸ ὈΥῪ ιν 437 Ὁ; Ραϊ πείνη 
15 ἴῃ 1561} Ἰερτετηαία δα οσουγ5 ΤΟ] ΘΛ ΌΙΥ 
οἴζϊθη ἴῃ ῬΙ]αΐο, αἂ5 ϑομηποιθυ βἤθνγα. 
6858 8. ἄρ᾽ οὐ κενότης κτὰ. [σ- 

ΠΟΥΙΆΠΟΘ, ἃ5 γ7Ὲ}1} ἂ5. ΠΌΡΟΥ, 15 κενότης (οἔ. 
5848 22.); θᾳαΐ νῃούθαβ γα ὺδ εογι εις 
οἵ ρῃγϑίοαὶ ἀδβρ]βίίοπ ἀπά {πογοίουα βου 
Ῥαΐῃ, νγὲ δῖα ποί---ϑρθαϊκίηρ σθηθυα]γ ---- 
σοπϑβοίοιιθ οὐ 1πηιε]] θοαὶ] ἀδρ]δίϊοπ, 50 
[Παΐ Ἰρπούδηοθ 5. ποῖ, ἃ5 ἃ στα]θ, Ῥαϊηία] ; 
αηα τππ5 [Π6 Ρ]θδαβατοβ οἵ Γιβαγηϊπηρ--ἰ Πα 
πλήρωσις οἵ παι ΨΠοτθοῦ Ἰρπούαποθ 15 
[Π6 κενότης---ποίῖ Ῥεϊηρ' Ρτεοβαβα Ὀγ ραΐῃ, 
αΥθ Ρατο, ΤΠ15 σοπο]ιβίοη 15 νογκρα ουΐ 
ἴῃ Φλ1). 52.Α, Β, θὰΐϊ ποῖ πεύθ, θυ τἢ8 
δὐρσιιπηθηΐ ἰακα5 ἃ αἰετθηὶ οουτθθ. Οἡ 
ἴσχω “Δοαυϊγο᾽ “ρεῖ᾽ 588 ΝῚ 511 Ὁ 77. 

14 τὸ δόξης τε ἀληθοῦς κτὰ, 80 ἰπ 
λ1), ὅο Ὁ μνήμην καὶ φρόνησιν καὶ ἐπι- 
στήμην καὶ ἀληθῆ δόξαν τῆς αὐτῆς ἰδέας 
τιθέμενος : οἴ. αἴ5οὸ 10. τῷ Ὁ, 21 Α, Β, Ὁ. 
ΤῊθθ6. Οὔ]θοῖβ ἀγα ποτα σοποοὶνϑα οἵ 5 
ἴῃς τροφή οἵ ἴδε 50], οἱ, Ῥλαεά. 84. 8. 

23 
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7 » ΠῚ ων δα, 

τς ξυλλήβδην αὖ πάσης ἀρετῆς; ὧδε δὲ κρῖνε" τὸ τοῦ ἀεὶ ὁμοίου 
͵ὕ Αν ΄σ 

ἐχόμενον καὶ ἀθανάτου καὶ ἀληθείας καὶ αὐτὸ τοιοῦτον ὃν καὶ ἐν 
,ὔ , “- τ ὦ ΩΣ. τ 

τοιούτῳ γιγνόμενον μᾶλλον εἶναί σοι δοκεῖ, ἢ τὸ μηδέποτε ὁμοίου 
“ Ν ἴω 

καὶ θνητοῦ καὶ αὐτὸ τοιοῦτο καὶ ἐν τοιούτῳ γιγνόμενον; ἸΠολύ, 

ι6. αὐτὸ ἘΦ: αὖ τὸ ΑΠ. 18. αὐτὸ Π: αὖ τὸ Α. 

585 ( Ξξ,. 15. ὧδε δὲ κρῖνεκτὰ. ΤῇΘ 
[Ο]]ουγίπρ βθηΐθποοθβ ἃγ6 δ οηρ {Π6 Πιοϑί 
Ῥεγρὶεχίηρ ἴῃ {πὶ ψνῃο]6 οἵ {πε Δεῤμόϊε, 
οΥὐ ᾿πάεβεᾶ ἴῃ ἴπῸ ψΠΟ]Ὲ οἵ ῬΙαΐοβ ψυῖῖ- 
ἴηρβ. Ὑπαὶ ἴπῸ τεαάϊηρ οἵ ἴπΠεῈ Μ58 [5 
σοΥταρί μα5 ὈθῈπ δαπητεἀ ὈΥ πα πια]ο- 
τὶν οὗ οὐἱῆοβ, ἀπ ψ}}}} θ6 ρτονβᾶ ἴῃ ἈΡΡ. 
ΨΙ, ἴο ΒΟ 1 τηπβὲ γείευ ἴου ἃ {1]] α15- 
οὐδϑίοη οα {πε ἰαχί δπᾶ ἱπίεγρτείαιίοη οἵ 
15 αἰ ἤοα] ραθβθαρθ. Ηίδ ἴἴ 15 Ῥοββί 18 
ΟΗΪΥ ἰο 5εἰ ἄοννῃ τν αἱ 5ε 815 ἴο πηΘ, δῆτε ἃ 
τονίονν οὔ 811 {ΠπῸ σομα! το η5 οὔ ἢ ΡΓΟΡ]6ΠῚ, 
{πε Ιεαϑὲ υηϑαιἰϑίαοίουυ βο]ατοη. ὍΤΠ6 

δπιοπάαϊίοη πη {πε ἰοχί, νυ ΒΙοἢ 1 Ρυϊηϊθά 

ἴῃ τὴν Ζεχί οΓ ἐλό Κεῤηδίϊε, μὰ5. ὈΘΘὴ 8Ρ- 

Ρτονβὰ ΡΥ δ οὐ ἴῃ Δ] γηιαίλογια ΧΧῚΝ 

Ῥ. 252. Ὅ ε πᾶνε ἴο ἀἰβθονϑὺ ψΠῃοί μεν οοά, 

ἀτίηϊς εἴς. ρατγίοἱραΐα 'π ραγα ΒΘΙΩΡ ἸΔΟΥΘ 

ἔπαπ ἴτας ορὶπίοη, Κπον]εάρε εἴο.; δῃὰ 

[πδ ΔηβυΡΕΥ 5 αὐτὶνθα δἱ Ὀγ {π6 [ο]ονίηρ 

βίθρβ. (1) ὙΝ ΒΙΟΒ ἐς τπογε---ῖπας ψῃ]Οῃ 

5. ςοπποοίθα ἢ [πΠ6 Ἔνου- 6, ὕΠ6 1π]- 

τπουίαὶ απᾶ Τυυαΐῃ, απᾶ ψΐοῇ 15. 1[561Ὁ οὗ 

115. παΐατε, δπᾶ ἴοαπα ἴῃ βοπιειῃίηρ οὗ 

1Π15 παίαχε; οὐ {παὶ ψ ῃΐοἢ 15 οοπηθοίθα 

ὙΠ] ἢ [Π6 πϑνευ-ῖῖκα ἀπα πλουσία], ἀηα ννΠ]Ο ἢ 

ἰ5 1561 οὗ {π15 παΐισα (παν ϑυ- κα εἴς.) αηᾶ 

[οπηά ἴῃ βοιηδίίησ οὗ 1ῃἰ5 παίπγε ἢ Τ Πα 

ΠΙΟΠ ἰ5. οοππεοίεα νι ἴπεῈ ἀνεί- Πα, 

βᾶγϑ5 Οἴδποο, ἐς τποτθ. (2) ὙΠΘη 065 {ΠῸ 

Βείπηρ οἵ {πε γ6ω67- κε (ἀεὶ ἀνομοίου ΞΞ 
μηδέποτε ὁμοίου) ρατιἰοἱραία ἴῃ Βεΐηρσ αἵ 
811 τῆοσα ἴπδῃ {πῸ6 Βείηρσ οἵ Κπον]εᾶρε 
ἄοεϑῦ (δγίδίηϊν ποῖ (οὖν 15 5[ τ] αν Π]αῖνε: 
1 τι 15 ἴτπια [μ8: νι μαΐ 15 οοπηεοϊθα ν] ἢ 

[π6 Ἔνι τῖκα ἐς τοῦθ {πη ψνΠαΐ 15. σοη- 

πεοίοα ψ ἢ [Π6 πανοτ- κα, {Ππεπ [Π6 Βεΐηρ 

οἵ ἴῃ6 πϑνει-ῖῖκε σαπηοΐ δ τηοσ 1Πδῃ 

Καπον]εάρε 15---ίου Κπον]βᾶσε οἵ σου 158 

ἔχεται τοῦ ἀεὶ ὁμοίου. ἹΚπον]εάρθε 15 ἴῃ 

5μοχί [κε 45 ἃ ἴγρε οἵ παῖ ψ Ποῃ 

ἔχεται τοῦ ἀεὶ ὁμοίου). (3) ΟΥ Παᾶ5 1Π6 

Βεὶπρ οἵ ἴπ6 πϑνευτῖκα τηοτα Ρατί ἴῃ 

7 γμίλ τα Κπον]εᾶρσε μαϑῦ Τὸ (Πϊ5 

αἶϑο (ἢ6 δῆϑνευ ἴθ πο: [(ογ {παΐ ψΒΙΟἢ 

ἷἰ5. οοππεοίεα ἢ {Π6 δνεῖ-Π]κ6---ηάᾶ 
Καον]εάρε 15 5ο0---ἰβ οοηηεβοίβα αἰβὸ ψ]ἢ 

Ττὰῆ : 866 αὔονθ τὸ τοῦ ἀεὶ ὁμοίου 

ἐχόμενον---καὶ ἀληθεία 9]. (4) Απά 1 

Πα5 255 Ῥατί ἴῃ {γα [45 1{ Π45], ἴξ τητβὲ 
Αἰ5οὸ πᾶνε 1655 ρασί ἴῃ Βείηρ. [ΤΠὶ5 ἀβάποεβ 
ἔτοτα βίθρ (3) [8 σοποϊ βίο Αἰγοδάν ἱτη- 
Ρ]Ϊεα ἴῃ (2), αῃαὰ αἰθο ρᾷνεβ ἴΠ6 ΨΑΥ ἴου 
οὐκοῦν ὅλως--- μετέχει]. (5) ΤΠι5---ϑηοα 
ψγΠαΐ 15 ἔτι οἵ Κπονίεάσε 5 ἴσια οὗ αὐ 
[Π6 βρι ταδὶ γένη, [Ὧπ4 5ἴποβ [οοά εἴσ.- 
Α΄ οὗ σοῦτβθ ΟἾΪΥ ῬΑΥ ΓΟ] ΑΥ ἜΧΔΤΏΡ[65 οὗ 
{πε ἀεὶ ἀνόμοιον ΟΥ̓ παν ΕΥ- 1116], την ΕΥΒΑ ΠΥ 
(ὅλως) τῇοβε γένη νν]οἢ ἀτθ σοποεγηθα 
ΜΙ (Π6 σάτα οὗ {πΠ6 θοάγ Πανε 1655 ρατί 
ἴῃ Βείησ δῃὰ Τυπτῃ {ΠπΠᾶπ Πο58 ν]Οἢ ἃγα 
σοποογηθά ψῈ ἢ [Π6 σᾶγα οὗ {π8 5οι]. ΕῸΓΣ 
ἃ [ατίμευ ἀἰδοιββίοη οὗ {Π15 ρᾶββδασα δπὰ 
Οἴμευ βυρσεβίθα βοϊατοηβ ἃπΠα ετηθηάα- 
ἰἴοπ5 566 Αρρ. ῪἽΊ. 

τὸ τοῦ ἀεὶ ὁμοίου κτλ. ὙΠΕῈ Ψ»ΠΟΪ8 
οὗ {Π|5 Ῥαβϑαᾶσθ ῬΥΘΘΊΡΡοΟβεβ, ἃ5 Οὐ τησηοὶξ 

-5ῃανν (εἷς χεῖρ. Ζ7. «ογ7)1. δ τέγι16. ὈΡ. 74 [{.}ν 
[86 τηθίδρῃγϑίοαὶ ἔΠεουυ οἵ ν---ντι. ὙΠ 
τοῦ ἀεὶ ὁμοίου οἴ. ν 4719. Α ἃπᾶ ὙΙ δ8οο Ο: 
ΜΠ ἀθανάτου ΝΙ 485 Β (ἐκείνης τῆς οὐσίας 
τῆς ἀεὶ οὔσης): ἀτὰ ψΊ καὶ ἀληθείας ΝῚ 
508 ἢ. Τὴ Ἰαβί ἔννο ννογάβ ατϑ γεἸθοίεά 
Ὀγ Μαάᾶνίρ' πα Βαϊζεσ οῃ ἴπ6 στουηάβ ἴΠαΐ 
(1) νγε 5ῃου]ᾶ Ἔχρεοΐ δῇ δα]βοιῖνε, (2) καὶ 
ἀληθείας ἸὰΞ πο Δη{Π{Ππ6515 ΘΧρΥΘϑβθά, 
ὙΠοτθαβ ἀεὶ ὁμοίου ἀηα ἀθανάτου Πᾶνα: (3) 
[Π6 νγογᾶβ. ἀπά α]ν ἀπίϊοῖραία τί δ᾽; ἀλη- 
θείας; ὈεΙον. Α51 υηπεγβίαπα {πε Ρδ5- 
βασα, [Π6 τηθπίϊοη οἵ ΤΎΜΓΠ 15 ΠΘΟΘσβατΥ --- 
566 ἀρονε---ἰϑί ἴῃ νίενν οὗ τί δ᾽; ἀληθείας ; 
δηα {ποτα 15 Π1116 ννεῖρῃξ ἴῃ Μαάᾶν!ρ᾽5 ἢτβὲ 
ἴννο δύριγηθηΐβ. 

τ6 καὶ αὐτὸ κτλ. 15 καί Πεῖεα ἀπά ἴῃ 
καὶ αὐτό ἀραὶη θεῖον “απᾶ᾿ (ϑοβηῃεί ει) 
ΟΥ “οί ΤῊδ ἢιβὲ νἱϑὺ 15 ῬεΥμαΡ5 
Ἰῆογα ΠΠΚΕΙΥ: ΤῸ ᾿ξ 15. ποτα ἴῃ Κεθρίησ 
ψ ἢ τη6 βοιημενηαΐ ἰοοβα βἰγιοίασε οἵ 
1[π6 αὐριπηθηΐ πγοιρῃοιξς {Π15 Ῥάββαρθθ, 
Δηα καί ἴῃ Τὸ Ῥεῖονν (καὶ αὐτό) 15 τηοβίὲ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ “ἀπά. 

τό, τ8 ἐν τοιούτῳ (015). ὙῊ6 501] 15 οἵ 
{Π6 παίατε οὗ τὸ ἀεὶ ὅμοιον : 586 ΨΙ 400 Β, 
508 Ὁ, Δ πα ΕἜβρθοίδ!ν ΖΦ) λαεά. 79. Α Πϊ.: τΠῈ 
Ῥοάγ οἡ {πε οἴπεῦ παπᾶ 15 πενοὺ οοη- 
βίαηϊΐ, (ΟΥ̓ Π|κ6 Ἔνουσντϊηρ τηαΐουϊαὶ πλανᾶ- 
ται ὑπὸ γενέσεως καὶ φθορᾶς (ΝΙ 485 Β)- 
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ἔφη, διαφέρει τὸ τοῦ ἀεὶ ὁμοίου. Ἢ οὖν ἀεὶ «ἀν;»ομοίου οὐσία 
οὐσίας τι μᾶλλον ἢ «ἡ» ἐπιστήμης μετέχει; Οὐδαμῶς. Τί δ᾽; 

Οὐδὲ τοῦτος Εἰ δὲ ἀληθείας ἧττον, οὐ καὶ οὐσίας; 

Ὁ ᾿Ανάγκη. Οὐκοῦν ᾿ ὅλως τὰ περὶ τὴν τοῦ σώματος θεραπείαν γένη 
τῶν γενῶν αὖ τῶν περὶ τὴν τῆς ψυχῆς θεραπείαν ἧττον ἀληθείας 

τε καὶ οὐσίας μετέχει; Πολύ γε. Σῶμα δὲ αὐτὸ ψυχῆς οὐκ οἴει 
Οὐκοῦν τὸ τῶν μᾶλλον ὄντων πληρούμενον καὶ 

ἀληθείας ; 

οὕτως; "Ἐχγωγε. 25 

αὐτὸ μᾶλλον ὃν ὄντως μᾶλλον πληροῦται ἢ τὸ τῶν ἧττον ὄντων 
Ν δ ας. Ν᾿ ας »Μ “ Ν » 3). μὰν Ν “- “ 

καὶ αὐτὸ ἧττον ὄν; [Πῶς γὰρ οὔ; Ἐῤ ἄρα τὸ πληροῦσθαι τῶν 
᾿ - “ 

φύσει προσηκόντων ἡδύ ἐστι, τὸ τῷ ὄντι καὶ τῶν ὄντων πληρού- 
ε ἿΞ ὙΕ , ᾿ τ 

ἘΞ μενον μᾶλλον μᾶλλον ἱ ὄντως τε καὶ ἀληθεστέρως χαίρειν ἂν ποιοῖ 
« “-“ » “-“ Ν Ν - κὰ »Μ ͵ - Γ, “Ὁ 

ἡδονῇ ἀληθεῖ, τὸ δὲ τῶν ἧττον ὄντων μεταλαμβάνον ἧττόν τε ἂν 30 
ΕῚ “-“ Ἀ ͵ -“ ᾿ 5 "ὁ ΩΝ [2 “ Ἀ 

ἀληθῶς καὶ βεβαίως πληροῖτο καὶ ἀπιστοτέρας ἂν ἡδονῆς καὶ 
“, , 3 , 

ἧττον ἀληθοῦς μεταλαμβάνοι. ᾿Αναγκαιότατα, ἔφη. Οἱ ἄρα 
΄, Δ 5 ΝΥ " ᾽ ΄, ᾿ ᾿ . ΄ 3 ἃ 

586 φρονήσεως καὶ ἀρετῆς ἄπειροι, εὐωχίαις δὲ καὶ τοῖς τοιούτοις ἀεὶ 
, Υ ΄ Ν Ν 

ξυνόντες, κάτω, ὡς ἔοικεν, καὶ μέχρι πάλιν πρὸς τὸ μεταξὺ φέρονταί 
ἈΝ ,ὔ [ο Ν , ς ᾿Α Ν ἴον Ν Ν 

τε καὶ ταύτῃ πλανῶνται διὰ βίου, ὑπερβάντες δὲ τοῦτο πρὸς τὸ 
“ Μ , 5 Ν “ 

ἀληθῶς ἄνω οὔτε ἀνέβλεψαν πώποτε οὔτε ἠνέχθησαν, οὐδὲ τοῦ 

19. ἀεὶ -«-ἀν-- ομοίου πο5: ἀεὶ ὁμοίου ΑἸΠΙΞΙ: ἡ δὲ τοῦ μηδέποτε ὁμοίου ῬΥο ἡ οὖν 
ἀεὶ ἀνομοίουφ. Ιῃ Ψ εἰ ΕἾοτ. ἘΚ Ἰεσίταγ ἡ οὖν μὴ ἀεὶ ὁμοίου κτλ. 2.οϑ. -«ἡ- 
Πο5: Ομ. οοαά. 24. ψυχῆς ΤΠ: τῆς ψυχῆς Δ, 5εα τῆς Ρυποίο ποίαν! Α3. 

190 ἡ οὖν ἀεὶ ἀνομοίου κτὰ. ὙΒεΞε 
ψογὰς Πᾶνε αἰγεδαγ Ὀθθὴ αἰβοιιββαᾶ: θαΐ 
1 5ῃοι]α ούτε θὲ σειηαυκεά {παῖ {Π8 1η- 
βευζίοη οἵ τοῦ Ὀείοτε {πΠ6 δά]εοίϊνε (Αϑί, 
Μαάνὶρ εἴς., θοΙῃ Πετα δηᾶ ἴῃ μηδέποτε 
ὁμοίου ΔΌονΕ) ἰ5 ποῖ πβοθββαῖγ. Οἡ [Π8 
οοπποδχίοη Ὀδίννθεη ἐπιστήμη, οὐσία ἀπὰ 
ἀλήθεια 566 ΕΞρΘοΙΆ}}ν Ζ ἀεαεί. τ86 Ο, Ὁ. 

585 ἢ 24 σώμα--οὕτως: “Απά 
ἄοπ᾽ γοὰ ἐπῖπκ {ΠῈ βατης ἰ5 ἔτιθ οὗ [Π68 
Ῥοᾶν ᾿ἴ56]1 δ5 σοιηρατβα ψῖ {Π6 50}}}᾽ 
ἘοῚ (ἢ6 βεῆβα οἵ. Φλαεά. 80 Β, απᾶ νυ ἢ 
ἴῃς σεηϊίνε ψυχῆς 582 Ο 52. Οη [Π]15 
βϑηΐθεπος Βοβαηηιδί σουηαυ5 : ΚΓ ΤΠ6 ΟΗΪΥ 
ὙΔΥ ἴο Ππηαβίθυ [15 σοῃοθρίοη ἴῃ ᾿5. {ππ|8 
ἸρῊι 15 ἴο σοηβίοσ Ὀοαν δηὰ τηϊπα ποΐ ἃ5 
ἴνγο [Ὠϊησϑ (ὀοαν πα σοι οἡ ἃ ἰεν8ὶ οὕ 
δἷάβ. ὈΥ 5146, Ὀπΐ, 45 δι δχρουίθηοα 
Τα }]ν ἴθαοῃ65 5, ἀπ ᾶῖθυ σοὴθ 5 Οἢ Ροϊηΐ 
οὗ νῖενν δ5 (Παϊ οἵ ρασί δηα ννῆο]β᾽" ((ογι- 
2απῆογε Ὁ. 262). ΤῊϊ5 ροϊηΐ οὗ νἱδνν 15 
ϑιρσαβίϊνα, θαϊ 1 15 βοδγοαὶν ἰμαΐ οὗ {Π68 
εῤιόἑϊε, ἴῃ ϑρῖία οἵ 584 σα; δμὰ τΠ6 

ἈΠ ὈΟΩΥ 45 ἴνγο αἰβίἱποΐ δῃηᾶ βεραγαΐβ 
ΘΠΓΕ165. 

585 Ἑ 29 μᾶλλον μᾶλλον. ΤΕ 
Πιβδί μᾶλλον ὈδΙοησα Ὀοίῃ ἰο τῷ ὄντι 
(Ξε ὄντως) ἀπά ἴο τῶν ὄντων : ἴΠ6 Ξεοοπά 
ἰο ὄντως. Αἴτεῦ {π6 βίασε οἵ {π6 δὔρι- 
τηθηΐ Ὑοδοῃθα ἴῃ οὐκοῦν---ἦἧττον ὄν, ἰΐ 
σου] Πανα θΈ θη Ἐπουσῇ ἴο νυ ΘΓ τὸ 
τῷ ὄντι πληρούμενον μᾶλλον μᾶλλον ὄντως 
--ἀληθεῖ, τὸ δὲ ἧττον ὄντως πληρούμενον 
ἀπιστοτέρας ἄἂν---μεταλαμβάνοι. ΡΪαΐο 
ΤΠαΥδοΐθυ Ἰ5[104}}γΥ ΠῚ Ρ]1ῆ 65 ἢΪ5 σο ΠΟ] βίη, 
Ἔνϑῃ αἵ {Π6 τίϑβὶς οἵ ουβουσίησ [Π6 τϑ] το ἢ 
Ὀεΐνθθη 1 δπα {Π6 ργδοβάϊηρ βίερ. 

586 α 2 κάτω κτλ. τείειβ. ἴο (ῃ8 
1ΠΠπ5ἰγαίιοη ἴῃ 584 Ὁ ἢ. ὍΤηδ τηθδηϊηρ οὗ 
μέχρι πάλιν 15 “5 ἴΔΥ 45 Ὀδοὶς ἀραὶ 80. 
ἴο {Π6 ᾿πίευτηδαάϊαία ροϊηΐ: οἵ. μέχρι δεῦρο, 
μέχρι ἐνταῦθα, ἀπιὰ οἴ ΠΟΥ ᾿Ἰηδίαποεβ οὗ {Π68 
5ΔΠ6 ᾿ἰιδᾶσα [ἢ Θίθρηδηιβ- ἤαβα 726:. 5.ν. 
μέχρι αὐτὰ Κιυμηοι- ΒΙαθθ 7. Ο7. 1 

Ρ- 539 ἴ- 
3 πλανῶνται. ΤἼΘΥ «τὰ κ᾿ “ννδῃ- 

δἴυδοπι γΜν1}}} θδϑῖ ἀρρυθῃθηα Ρ]αϊο᾽ 5 πηθδη- 
ἴῃ Ῥοΐῃ Πεῦα δπὰ βϑρβοία!]ν ἴῃ Χ ὅοϑ ἢ 
ἢ. 1 ἢς ΟΔΥΤΥ ΠΙ5 Δηαϊγϑὶβ ΠῸ {ΥΓΠΘΓ 
1παη ῬΙ]αῖο Ὠϊπη56}[ ἄοοβ, δα τεραγά 508] 

ἄδγευβ᾽ ψῆὴο Πᾶνα ἰοβί ἴπΠ86 ννὰν: οἵ. ἴῃς 
ΠΟΙΏΙΏΟη 56 οὗ πλανᾶσθαι ἴῃ ἴῃς. Νεδὺνν 
Τοβίαμπηθηΐ; 6.6. 7. 11 2. 15. 

τὸ ἀληθῶς ἄνω τείει ἴο 584. Ὁ: Ὀυΐ 

5 "» 2---- ὥ “ 
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ς ὄντος τῷ ὄντι ἐπληρώθησαν, οὐδὲ βεβαίου τε καὶ καθαρᾶς ἡδονῆς 
δ. ᾿ 

ἐγεύσαντο, ἀλλὰ βοσκημάτων δίκην κάτω ἀεὶ βλέποντες καὶ 
, ᾿ - Ν 2 7 ᾿Α , Ν 

κεκυῴφοτες εἰς γῆν καὶ εἰς τραπέζας βόσκονται χορταζόμενοι καὶ 
[ “- ἵ 

ὀχεύοντες, καὶ ἕνεκα ' τῆς τούτων πλεονεξίας λακτίζοντες καὶ Β 
ἠ4 3 ,ὔ “-“ », 7ὔ δ “- ΕῚ ͵7 

κυρίττοντες ἀλλήλους σιδηροῖς κέρασί τε καὶ ὁπλαῖς ἀποκτιννύασι 
εῚ ,ὔ [4 5 Ν “- Φ' » Ν Δ ἃ 2 Ν Ἂς Ψ ἥδ -“ 

1ο δι ἀπληστίαν, ατε οὐυχυ τοις ουσιν οὐδὲ τοον οὐδὲ τό στέγον εαὐτῶν 

πιμπλάντες. 
ων ς “ “» 

Παντελῶς, ἔφη ὁ Γλαύκων, τὸν τῶν πολλῶν, ὦ 
, - ᾿ 5 ᾽ 5 ᾽ 2 ’ ᾿Ν « - 

Σώκρατες, χρησμῳδεῖς βίον. ᾿Δρ οὖν οὐκ ἀναγκὴ καὶ ἡδοναῖς 
“-“ ΄ ’, 2 , “ γ “- « - 

ξυνεῖναι μεμιγμέναις λύπαις, εἰδώλοις τῆς ἀληθοῦς ἡδονῆς καὶ 

ἐσκιαγραφημέναις, ὑπὸ τῆς παρ᾽ ἀλλήλας θέσεως ἀποχραινομέναις, 
15} ὥστε σφοδροὺς ἑκατέρας φαίνεσθαι καὶ ἔρωτας ἑαυτῶν λυττῶντας ρ ρ 

τοῖς ἄφροσιν ἐντίκτειν καὶ περιμαχήτους εἶναι, ὥσπερ τὸ τῆς 
ε ΄, " ἘΠῚ Δ Ν ᾽ , , , , 
Ἑλένης εἴδωλον ὑπὸ τῶν ἐν Τροίᾳ Στησίχορος φησι γενέσθαι 

186 ννογᾶς αὐὲ ἰηἰθη θα αἷσο ἴο βιισσεβί 
1π6 ἄξερευ Ρίδίομπις π8ὲ οἵ “π6 ἵπι8 
ΑΡονε,᾿ πεσε Τυπίῃ ἀπα Ῥαγεπε55 ἄννε ]]} : 
566 λαεά. τορ Β ἢ., ννΊ ἢ ΝΠ 514 Α 72. 

6 βοσκημάτων δίκην κτλ. Ο(ΟΙ. 77γε. 
ΟἹ Ε (ἴ8ε Ππεαᾶϑβ εἰς. οἵ Ὀγαίε Ῥεαβίβ ἀγα 
εἰς γῆν ἑλκόμενα ἴῃ 5ΥΠρΑΙΠΥ ὙΊ {ΠΕῚΓ 
ΘΑΥΓΠ]Υ 5015) Πα ΝΙΙ 510 Α, Β 7272... ὙΠ 
κεκυφότες εἰς τραπέζας οἵ. ἴΠ6 ἀεδοιρίοη 
οἵ ϑγγασιβαῃ ρ]αςοὴῦ ἴπ [Π6 βενθηῖῃ 
ῬΙαίοηϊς ἘΡΊβι1ς 3:6 8 ἢ. χορταζόμενοι 
(εἴ. 11 372 Ὁ) ἀπὰ ὀχεύοντες 416 ῬΤΟΡΕΙΥ͂ 
υϑεα οἱ Ὀπιίες Ὀεαβίβ, απα ἐπεγείοτε ϑαϊί- 
ΔῸ]ς αἴϊεγ βοσκημάτων δίκην. ἕνεκα τῆς 
τούτων πλεονεξίας 15 εαιπίναϊεπε ἴο ὥστε 
τούτων πλέον (5ς. [ΠΔῃ οἱ Πε15) ἔχειν. 

586 Β 9. σιδηροῖς κτλ. Τῇῆε ερὶ- 
{ποδὶ 15 βἰσηϊβοαπὶ ἀπ 5ῃοι]α 6 Ρτο- 
πουπορᾶ 1 εἰ ΡΠ αβῖὶβ. ΤῊ6 ΠοΙπ5 δπᾶ 
Ποοῖς  Πεγαν ἢ {πε5Ὲ Βαμηδη βοσκήματα 
“ΚΙοΙς ἀπᾷ θαΐτ᾽ τα Ἰθῖ 8] νγεαροπβ τηδᾶθ 
οἵ ἴτοῦ. αῃ [,βρυννθη 5 οοη]θοίαγα 
σκληροῖς ἴοΥ σιδηροῖς (7ριεγι. Ν. 5. ΧΧχν 
Ῥὲ 4) ΟΠΙΥ δπιαβου]αΐεβ ἃ ἤπ6 σου Ί50Π. 
7. ἀπὰ Ὁ. δρεὶν οἷΐε ἴῃ 1] υπιγαοη Δ Ἐβο].. 
Αρ. τι ἢ. ὁπλαῖς τηᾶῦ Ὀε 514 ““ν ἢ 
ἃ βίαποε αἱ ὅπλοις (1. ἀαηᾶ (.). ΝαΥ 
ΒΡυΪηρθ ἔγοιὰ ῃς ἰηϑαίίαἴα ἀβϑίγοβ οὗ 1Π6 
ἤφϑἢ (1Π| 373 Ε 71.): Πεποδ δι’ ἀπληστίαν. 

το ἅτε οὐχὶ-- πιμπλάντες ΕΧρ]ΔΙη5 
ἀπληστίαν. ὙΠΕΥ οαηποὶ θὲ “Π|164᾽ Ρε- 
σαπβα ὑπαὶ ρα οἵ {πϑλβεῖναϑ πο {ΠῈν 
811] 15 ποῖ [ῃς ταὶ, ποί {π6 σοπίϊηδηΐ ρδσΐ, 
πὰ {παι νυ μεσενῖῃ {Π6Ὺ Π]] ἴὲ 15 ποῖ {68 
τϑαὶ εἴπου. Βοβαῃαιθὶ ΔΡΕΓΥ σΟΠΊΡΑΙ65 
«ἌΝΏΟΚο ἀτίπΚεῖῃ οἱ 1Π15 νναύευ 584] {Πἰγϑῖ 
αραίη.᾽" ΤΙη οὐδὲ τὸ στέγον Ῥ]αΐο ἀουὈ.1655 
185 ἴῃ τηϊηᾷ {πΠ6 βίουυ οἵ {πε 1Ἰ)δηαϊάϑ, ἴῃ 

ΠΟ (ΠηΠ6 πίθος τετρημένος νγὰ5 1ῃΐοτ- 
Ῥτειεα Ὀγ οεγίαϊη “ννῖ58. Π]6ῃ ᾿--- ῬΡΥΓΟΌΔ Ὀ]Υ 
ῬΙΘΔΟΠΕΙ5 οὗ Π6 ΟΥὐρῃιο- ΡΥ Παρόσθδη νναΥ 
οὗ Πίε: οἷ. Αρρ. ΙΝ ---αα [μῃ6 Ὀοι((οτυη] 655 
ΟΥ ἱποομίϊηδηΐ ρατΐ οὗ 50]: 566 Οὐγ. 
493. Α ἢ, εβρϑοῖϑ!ν ([ῃ6 ψοτάβ τῶν δ᾽ 
ἀμυήτων τοῦτο τῆς ψυχῆς, οὗ αἱ ἐπιθυμίαι 
εἰσί, τὸ ἀκόλαστον αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανόν, 
ὡς τετρημένος εἴη πίθος, διὰ τὴν ἀπληστίαν 
ἀπεικάσας τορείῃεῦ ΜῈ ομάς δεγελδβ 
Ι ῬΡ. 3260---229ς. Θομποίοσ πλαὶτα5. ἃ 
ΟὈΤΙΟῈ5 ΕἸΤΟΥ ἡ ΠΕη ἢ 5805 “τὸ στέγον Πὶς 
ε0721ι5 45] νὰ 5 ΔΉ]ΤΩΪ 5 σηῖἤσαγα νἹ ἀδίαν. "ἢ 

12 χρησμῳδεῖς γτοίειΒ. ἴο (ῃ6 Πα]!- 
ΟΥ̓ΔΟΙΪΑΥ σἴγ]6 οἵ ϑοογαίεβθ᾽ ἀεβου! ρΈοη : 
ΠΟΙΏΡΑΓΙΘ ἴου ἰηβίδποα σιδηροῖς κέρασί τε 
καὶ ὁπλαῖς ννΊ ἢ {ΠῸ ἑαπηοιβ ξύλινον τεῖχος 
ἴῃ [Π6 ογδοὶα ἴο {πῸὸὶ Αἰμεηίδηβ (Ηάϊ. ντ 
141-144: 8566 4150 14. 1 55 8]. ἔοσ πιο 
ΕΧΘΠΊΡ[65). 

14 ἐσκιαγραφημέναις κτλ. 866 οὐ 
582 Β. ΤΠε ννοτάβ ὑπὸ τῆς---ἀποχραινο- 
μέναις τῆθα “ἰαἰκίὶπσ {ΠΕῚΓ ΘΟ]ΟῸΓ {το ΠῚ 
Ἰαχίαροβιοπ.᾽ ΎὙΠπ6 ψογὰ ἀποχραίνειν 
δα αἷϑο α τοῦθ ἰθομηΐοαὶ σεηβε (τὸ τὰ 
χρωσθέντα ἑνοποιεῖν ΤἸτη. ἐέχ. .Ὀ. 5.ν. 
χραίνειν), ἴο ὙΠΟ Ρ]αῖο 41] 65 1ῃ Ζατυς 
769 Α. 

586 σ τό ὥσπερ κτλ. ΤἼΘ τηΔῊΥ 
σκιαμαχοῦσι (Ν1Ι 520 6) |κ6 {πε Ττο]δη5 
Πρμεπηρ ΤοΥ Η 616 π᾿5 5ῃαάονυν ἴῃ {Π6 Π6]45 
οἵ Ττον. 

17 Στησίχορος κτλ. 85:6 λαεάν. 
243. πὰ Βειρὶς 2 οοί. 17}7γ. ΟἿ, 1Π| ΡΡ. 
214 ἢ, ὙΠοῖα 15 ΠΟ γθα] σγοιπα [ῸΓ 58- 
Ῥοβίηρ' (1 ΤΙ ποὺ 1.1}. λα. τ ΡΡ. 
113 ἢ.) [αἱ ΡΙαΐο ἱπίεπαβ δῇ δ]] βίο ἴο 
Ἰϑοογαΐθϑ᾽ “7είόμα, ἴπ 5ρ᾽16 οἵ περιμάχητος 



586 Ὁ] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ 96 307 

περιμάχητον ἀγνοίᾳ τοῦ ἀληθοῦς ; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, τοιοῦτόν 

τι αὐτὸ εἶναι. 
ΧΙ. Τί δέ; περὶ τὸ θυμοειδὲς οὐχ ἕτερα τοιαῦτα ἀνάγκη 

γίγνεσθαι, ὃς ἂν αὐτὸ τοῦτο διαπράττηται, ἢ φθόνῳ διὰ φιλοτιμίαν 

ἢ βίᾳ διὰ φιλονικίαν ἢ θυμῷ διὰ δυσκολίαν, πλησμονὴν τιμῆς ' τε 
καὶ νίκης καὶ θυμοῦ διώκων ἄνευ λογισμοῦ τε καὶ νοῦ; Τοιαῦτα, ἦ 

δ᾽ ὅς, ἀνάγκη καὶ περὶ τοῦτο εἶναι. Τί οὖν; ἦν δ᾽ ἐγώ: θαρροῦντες 
λέγωμεν, ὅτι καὶ περὶ τὸ φιλοκερδὲς καὶ τὸ φιλόνικον ὅσαι ἐπιθυμίαι 
εἰσίν, αἱ μὲν ἂν τῇ ἐπιστήμῃ καὶ λόγῳ ἑπόμεναι καὶ μετὰ τούτων 

21. ἂν ΑΞΠ:: οπι. ΑἸ. 
25. λέγωμεν ΑἸΠ: λέγομεν ΑΞ, 

ἴπ 72]. 49 «πᾶ {ῃ6 τεΐεεποα ἴο ϑ.6ϑἰ- 
σἤοταβ ἴὉ. 64. [Ιπϑίραα οὗ τοῦ ἀληθοῦς 
ΕἸογεῦ ϑυάθημδηι οοη]δοίαγεά τῆς ἀληθοῦς 
(5εε Οἱ. έν. 11 Ὁ. 229). [ἴ ἰ5 τῆοσβ {κ8 
ῬΙαΐο᾽β βυρρεϑίϊνεπεββ ἴο 540 “{π6 {τὰ{Π᾿ 
ἴπαπ “16 τὰς Η ] θη, 1 ἢ νου] τηοτα- 
ΟΥ̓ΕΥ (45 Γλιρίοῃ ροϊπί5. οαἱ 1.6.) γαῖ που Ὀ6 
τῆς ἀληθινῆς. 

586 ο΄ 5888 ἡ 7}ὲ ἠαφηγες οὕ 
αγι967,, τε711655 ῥεγοιδαῖ ἐγι κο7170γ γεν τυτίξ 
γδαϑοῦι, αγΖ οἹγιῖ αγίν τεργεα, "ΖΦ ριαγ 

Ζυει τεγιίμγ 6 ἴο σαν ἐλαΐ ἐΐ ἐς ογιῖν τυλέ)ι 
οὐεαϊογι ἐο Ζηοτοίεαισο {ψαὲ ἐλδ εἰδδῖγές οὗ 
ἐλε ἔτυο ἰοτυεγ ῥαγές ο7 5οτεἰ ἐαγι αὐΐατ7ι ἑλοδο 
2(δαφηγες τυλίελ αγὲ τπ|λε λὲς ἀέεέ σεγεδο ἐλ εῖγ 
στύγε αγιαὶ ἐγηέετττσο 7, ἂς 1} 15 2οσοίδίο 707 
ἠάενι ἰο λαῦς ἔγμ 2ίσαστγες αὐ αἰ. Δίοτυ 
{λεὲ ἐγγαγρίεαι αἰδδῖγες αγ γαγέλενί 7707) 
γεασοῦ!, σο ἐλαΐ {λέ ἐγγαπέ ας ἰεαδέ 2Ἴ6α- 
σμγέ. ΔΚ αγε δίαῤογαΐε σαἰεμαίζογε τξ ἴδ 
σάετυγ ἐλαΐ ἐλ ζίσιρ Ζἔσες σουό71- ιεγταΐγ δαὶ 
αι {πυογι:γ-711)16 {765 ἡ10γὲ φίφαφςαγεν 
ἐλαη δε ἐγγαηέ; απα 17. ἐλε 7μδέ 1472 50 
αν τμγρασδές {}6 τεγιγιδέ ἐγ γεσῤέοξ ο΄ 
21]εαδτέγε, ἄστυ γιμεΐ σγεαΐίθγ τοῦδέ δέ δίς 
ἐγαηισεε)ιαίξικς 771 ὁεδατείγ αγια] οἵγε} 
586 σ 20 ἕτερα τοιαῦτα κτλ, Τὴε 

οαςἰςίδοϊίοη οὗ τὸ θυμοειδές 15 αἶδο ΠΟ {{π6 
ΡΙδαϑιγθ, θαξ ΠΥ λύπης ἀπαλλαγή. 866 
μλϊ!. 47 Ἑ. αὐτὸ τοῦτο τηθαη5 τὸ τοῦ 
θυμοειδές. ὙἼΤΠΕ νει διαπράττηται 15 υι56α 
85 ἴῃ ΙΚ 440 Ὁ οὐ λήγει τῶν γενναίων, 
πρὶν ἂν ἢ διαπράξηται ἢ κτὰ. φιλοτι- 
μίαν, φιλονικίαν απα δυσκολίαν (“111 [6 πὴ- 
Ῥοτ᾽ οἵ. ΠῚ 411 6) δ΄ Ῥαυτσα]ῦ [ΟΥΠῚ5 
οὗ τῇς ρΡυϊποῖρῖὶς ψῃϊοῆ Ῥ]αΐο ς 4115 τὸ 
θυμοειδές. ἘδΔΟἢ οὗ {Πδπὶ 5 ἃ κενότης απὰ 
Ραϊηία]. ΤῊ κενότης 15 Π]]64, 45 [Π6 σᾶβῈ 
τΔΥ Ὀ6, ὈῪ τιμή, νίκη, ΟΥ̓ θυμός (Ἰπἀυ]ραποα 
ἴῃ δηρει): Πεποα πλησμονὴν τιμῆς κτλ. 
Οη [π6 5ρε]]ηρ φιλονικίαν, ννῆϊο ἢ τΠ6 

διαπράττηται ΑΞΠ: διαπράττεται αἱ νἱἀείυγ ΑἹ. 

Ῥγδβθηΐ ραϑϑᾶρθ, {|6 οἴμεῖβ ἴῃ Ρ]αΐο, 
ΟἸΘΑΥΥ ΡοΙηΐ5 ἴο, 566 581 Β 72. 

586 Ρ 23. ἄνευ λογισμοῦ τε καὶ νοῦ 
15 δι ρ Παίϊο, δηα ΡΥΈΡΑΓ65 τι5 ἴου θαρροῦν- 
τες λέγωμεν κτὰλ., ΠεῖΕ Ρ]αΐο σομοθάαϑ5 
αἴζευ 411 ἃ σϑυίαϊη τηράβαρε οἵ τε! ν ἀπὰ 
{τα ἴο {πΠ6 ρ]βαϑαταβ οὗ ἴπ6 ἔγχο Ἰονγεῦ 
Ῥατγίβ οὔ βου], ργονι δα {ΠῸῪ δοΐ ἰπ ορβαὶ- 
δῆσ6 ἴο τϑαθϑοῆη. Ὑπαΐξ (ῃε φιλοκερδές 
5Πο 0] 4 ἴῃ ΔΗΥ ἄερτθα ν᾽ παίβοενυϑβυ ρδυίϊοῖ- 
Ῥαΐβ ἴῃ ἔπιθ ρ]βάβαγθ, 85 Ὀεδθῃ Ἰπαρϑᾶ 
Ἰῃοοπηδιβίεηϊς τυ ἢ [Π6 ργθνίοιιβ ἀυριτηθηξ 
(Κτομη 2. .52, ΡΡ. 227 [{.}, θὰ 15 ποῖ 50, 
1 νὰ ΠΥ ἀρργεοϊαία (Π6 ταβίγιοἰοη5 
ΜὨΙΟἢ ΡῬΊ]αΐο πα ς65 (οἴ. (ἀὐϊΠΊ6]1 αἷς γε. 
εογγ. δέ τεγτ11. Ὁ. 76), ἀπ 4150 γἜ ΠΊ θη ὈῈΥ 
τΠαΐ ἴῃ {πΠ6 Ῥευίβοϊ οἰΐγ, γν 1 ἢ 15 {ΠῸ οοπη- 
ἰεγρασέ οἵ [Π6 ρετίδβοϊ β5οὰ], {πΠ6 Ἰοννεῦ 
ογάθυβ ἰοιιπά {πεῖ {πιιθϑὲ Ρ]θαβιγα ἰπ 
νου κηρσ [ῸΓ {Π6 σΟΠΙ ΠΟ Ὑγο]ΐαγα πΠΑ͂ΘΥ 
ΥΘΆΒΟΠ 85 δῃροαϊεα ἴῃ {π6Ὸ6ὶ (αγάϊδη5. 
ΤῊδ ρἱβὲ οὗ {πΠῈ6 ργεβϑεπί ρᾶββαρα 15. ΜῈ}]} 
ἜΧΡΙΘΒβεά ὈΥ ΝΕΕΠΘΒΗΙΡ, ΠΟ ἰπ Πὶϑ5 
]εοίεγε5 αγιαὶ Λοηαΐγες ΤΠ Ὁ. 331 ὙοΙηΔ 5 
“ἐΠδῖ ἴῃ [Π6 πιοβί {γἰν αὶ βαἰϑίδοίίοη {Πετα 
ΠΠΊΔΥ Ὅ6 ἃ 856η86 οἵ ϑεγνίηρ βοιηδίῃϊησ 
ΜΊΔΟΥ ἀπά ΠΙΡΠΟΥ {Π απ Δ ηΪΠΊ4] ἀρρεζί : 
{παι {Π15 σῖνοβ ἴο {Π6 βα(ἰϑίαοίίοη οἵ ἀρρε- 
{ἰ6 ἃ Ρεηδηθησα δηα ἃ ϑ5διϊβίαοίου! "685 
νν Πίοἢ Ὀν 1561 ἴὲ σαπποΐῖ Πᾶνε." Αρρε- 
εἰ{6, ἴῃ 5ῃποσί, θεῆανεβ Π|κ6 ἃ ἰογαὶ οἰΖϑῃ 
οἵ (Πε πολιτεία ἐν τῇ ψυχῇ. ΟἿ. ΄ν 443 
Ρ, Ἑ. 

26 αἵ μὲν κτλ. Τῇ Δ {{Π6515 15. 58Ρ- 
ΡΙΙρα ἴῃ ἃ αἀϊεγοπε ἔοι Ὁ. ὅταν δὲ κτλ. 
587 Α. Τηβίεαα οἵ ἑπομένων ἴπ ᾿ἰπ6 29 
ΘίΘΡμαηαβ. τοαὰ ἑπόμεναι, νου ΜΒ 
δας ποῦν : Ῥαΐ οἵ. (ἢ ΒΟΠ πο θυ) ὡς 
ἄμεινον ὃν παντὶ ὑπὸ θείου καὶ φρονίμου 
ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν οἰκεῖον ἔχοντος ἐν 
αὑτῷ κτλ. 500 Ὁ. 866 ποία δὰ ἰοὺ. 

20 

25 



358 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [586 Ὁ 

Ν ἡὃ Ἂς ὃ ’ ΩΣ Ἂ Ν , 3, “ , 
τὰς ἡδονὰς διώκουσαι, ἃς ἂν τὸ φρόνιμον ἐξηγῆται, λαμβάνωσι, 

Ν - 3 -» .» 
τὰς ἀχληθεστάτας τε λήψονται, ὡς οἷον τε αὐταῖς ἀληθεῖς λαβεῖν, 
[“ Ὗςΐ θ 7ὔ - ,ὔ Ν Ἂ; Ξ “ }] “ Ι Ε Ν ΙΖ ἅτε ἀληθείᾳ ἑπομένων, καὶ τὰς ἑαυτῶν οἰκείας, ' εἴπερ τὸ βέλτιστον Ἐ 

, “ 5 , 

30 ἑκάστῳ, τοῦτο καὶ οἰκειότατον ; 
2 - 

᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, οἰκειότωτόν γε. 
“- , " » ε Ι [ο “ Ν ΕΥ̓ 

Τῷ φιλοσόφῳ ἄρα ἑπομένης ἁπάσης τῆς ψυχῆς καὶ μὴ στασια- 

ζούσης ἑκάστῳ τῷ μέρει ὑπάρχει εἴς τε τἄλλα τὰ ἑαυτοῦ πράττειν 
Ν ὃ ,ὔ 5 Ν ὃ) Ν ἈΝ ὁὃ Ν Ἂ ς ΤΣ τὸ Ν 

καὶ Οὐκαίΐῳ εἰναι, καὶ Οὴ κα τὰς ἡοονᾶς τὰς εαὐυτοῦυ ἐκᾶστον Και 

τὰς βελτίστας καὶ εἰς τὸ δυνατὸν [ τὰς ἀληθεστάτας καρποῦσθαι. 
Κ δὴ Ν 5 σῷ δὲ » [οὶ ΓΟ ς ,ὔἷ ς Ψ, 

ομιοῇ μὲν ουν. τῶν οὁε αρα τῶν ετέερῶὼν τὸ ΚΡρΡαΤΉσῇῃ,; υπαρχεύ 

αὐτῷ 7 Ὰ ς “ ἡ ὃ Ν ἐξ ᾽ὔ 7, ΛΔ ᾽ ͵ 
ἢ μήτε τὴν ἑαυτοῦ ἡδονὴν ἐξευρίσκειν τά τε ἄλλ᾽ ἀναγκάξειν 

3. - “- ε 
ἀλλοτρίαν καὶ μὴ ἀχηθῆ ἡδονὴν διώκειν. Οὕτως, ἔφη. Οὐκοῦν ἃ 

5 πλεῖστον φιλοσοφίας τε καὶ λόγου ἀφέστηκεν, μάλιστ᾽ ἂν τοιαῦτα 

ἐξεργάζοιτο; ἸΙολύ γε. 
, 

νόμου τε καὶ τάξεως ; 

Πλεῖστον δὲ λόγου ἀφίσταται οὐχ ὅπερ 
Δῆλον δή. ᾿Ἐφάνησαν͵ δὲ πλεῖστον ' ἀφεσ- 

[ο] 3 ε ᾿] ΄ Ν Ν 3 Υ. ΄ὔ 

τῶσαν οὐχ αἱ ἐρωτικαί τε καὶ τυραννικαὶ ἐπιθυμίαι; Ἰ]ολύ γε. 
3 ἢ “- 

Ἐλάχιστον δὲ αἱ βασιλικαί τε καὶ κόσμιαι; Ναί. ἹΠλεῖστον δή, 
ον “- “ ςε οἶμαι, ἀληθοῦς ἡδονῆς καὶ οἰκείας ὁ τύραννος ἀφεστήξει, ὁ δὲ 

ὀλίγιστον. ᾿Ανάγκη. 

βιώσεται, ὁ δὲ βασιλεὺς ἥδιστα. 

΄ Ν ᾽ ͵7ὔ » 3 ς 77 

Καὶ ἀηδέστατα ἄρα, εἶπον, ὁ τύραννος 

Πολλὴ ἀνάγκη. Οἶσθ᾽ οὖν, ἦν 

δ᾽ ἐγώ, ὅσῳ ἀηδέστερον ζῇ τύραννος βασιλέως; "ἂν εἴπῃς, ἔφη. 

27. ἐξηγῆται ΑΠ: ἐξηγεῖται ΑἹ. λαμβάνωσι ΑἸΠ: λαμβάνουσι Α3. 

586 κε 29 τὸ βέλτιστον--οἰκειότα- 
τον. (Οἵ. Αὐἱβί. 2221. Δ ῆς. Χ ομαρίεσ 7 
δὰ ἤπειῃ δόξειε δ᾽ ἂν καὶ εἶναι ἕκαστος 
τοῦτο (Ξε. τὸ κράτιστον τῶν ἐν αὐτῷ), εἴπερ 
τὸ κύριον καὶ ἄμεινον κτλ. ὙΠ6 ΜΠΟΪ6 οὗ 
[Π6 Ἰαϊίευ ρουίίοη οὗ {παΐ ἕατηοιιβ ομδρίευ, 
ἴῃ ΜΏΙΟΝ ΑὐἸβίοι!α σοπηα5 ΠΘΔΥΘΥ ἴο {Π6 
ΒΡ." οἵ Ρ]αἴο ἔπδῃ δηγνν Παουα εἾβ6 [Πγοιρἢ- 
οαἱ Πἰ5 νυυιτηρ5, ταῖρηξ 6 βατηπηθα ὑρΡ ἴπ 
1Π6 Ῥύερῃδηΐ βαγίησ τὸ βέλτιστον ἑκάστῳ, 
τοῦτο καὶ οἰκειότατον---ἃ β5αγίησ ΨΠΪΟΠ 
τϑδοῆο5 ἴο {π6 νεΥῪ ἰουπάαίίομβ οἵ Ρ]αΐο᾽ 5 
ῬἈΠΟΞΟΡΗΥ : ἴον 1 {μας νυ μῖοῃ 15. Ὀεβὶ ἴῸΥ 
Ἔδοῦ τὨϊηρ, 15 αἶβο τηοβί ᾿ἰἴ5. οὐ η---πιοβῖ 
{ταν αἰκίη ἰο ἰξ, ρατί οὗ 115. νεῦν θείηρ, ---ἰξ 
[Ο]Π]ονν5 ἰμδὲ δαοῖ {πϊπηρ {τα]ν 5. 1ι5ὲ ἴῃ 
Ῥτορογίίοῃ 85 ἴξ 15 σοοά. 1 οἵμεὺ ψογτὰ5 
1η6 σαι56 οὗ 811 εχἰβδίεαποβ 15 Ὡς ἀοοά; 
866 ΟἿ ΥἹΙ 505 Ὁ, 500 Β. 

321 τῷ φιλοσόφῳ κτλ. τῷ φιλοσόφῳ 
ἰς οὗ σουγ8θ6 πραΐθυ, αηᾶ ποὶ τηδβοι πη. 
ΔΝ μὴ στασιαζούσης κτλ. οἵ. τν 441 Ὁ--- 
4444. 8008] αἰίαϊῃϑ 115 ἔχιιθ ΠΠΊΓΥ (50 ΤδΥ 
5 15 ῬΟβ51016 ἴῃ [ἢΪ5 1Π{: 566 οἡ Χ ὅτι Β) 
νΠθη ἴῃ ἔνο Ἰονεῦ “Ραιίβ᾽ ΟὔΘΥ ἴΠπ6 

ΒΙρμϑί ; ΟΥ̓ ἔπεη ἄοε5 ἃ τῆδῃ ὈθοοπΊΘ 
εἷς ἐκ πολλῶν (τν 443 Ε 72.). δικαίῳ εἶναι: 
1.6. δοοογαϊηρ ἴο ἴπΠ6 ἀδπηϊίοη οὗ Γαϑι1ο8 
ἴῃ ΒοΟΙ 1ν ]1.ο. 

587 Α 3 μήτε-- ἀναγκαΐειν κτλ.: 45 
ἴῃ [Πε6 εἱοαιεπί ρἱοίαγα οἵ {Π6 λογιστικόν 
δηα [ἢς θυμοειδές, ΞεεἸ]κίησ [ΟΥ̓ Ρ]Θαβιγε5 ἴο 
ΙΑ αἱ [Πε ἴδε οὗ {πὸ φιλοχρήματον Ψ1ΠΙ 
Ξ63.0, Ὦ, Οἵ, αἴξ 1ππ|. 500 Β: ἘῸΣ 
μήτε---τε 566 1Ρ' 430 Β 722. 

587 Β το ὁ δέ: νὶΖ. ὁ βασιλεύς. Τί 
15 ὈΠΠΘΟΘΘΘΑΥΥ ἰο ἰηβετί βασιλεύς ἴῃ {Π6 
ἰοχί, 5 Βαϊζευ νν5Π65 ἴο ἀο: οὗ. 1 340 Ὁ ». 

13 ὅσῳ ἀηδέστερον κτὰ. ἘΪ]αΐο Ἰονεά 
ἴο ΡΙΑΥ ΙΓ τηδίποιηδίϊοβ, ἀπά ἴπ {Πα 
ΤΟ] Ραβθαρα Π6 δπάδανοιβ ἴο σῖνα 
διι ΔΥΠπηθίϊοα] εχρυθϑϑίοη ἴο ἴΠ6 Ρ]θα- 
ΒΈΓΘΚ5 οὗ ᾿πβίϊοα δηα 1η]πϑίϊοθ. Η!5 πιοῖϊνα 
1ὴ ἱπίγοάποίηρ [Π15 “Ππεαοηϊβίϊς σα] οι 5,᾽ 
45 Βοβαπαιεί 66}}5 ἴξ, μαὰβ Ὀ6θὴ πηποῇ ἀ15- 
οὐθ5ε4. ὙὍῃ8Ὲ [Ὁ]ονησ σοηϑβιἀθσαί!οη5 
ἄεβεγνο αἰζεπιίοη. (1) Οἱ δύ βίο σγουηάβ, 
πον ἱμαΐῖ {Π6 αὐρυτηθηΐ ἢὰ5 Ὀθθη οοη- 
οἸααεά, ἴξ 15 ποῖ ἱπαρριορσυίαία {παΐ [85- 
σε απᾶ [1π]ιβιίοα, τοργθϑδεηΐεα ὈΥ {πα 

587 



587 Ὁ] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ 9 359 

- “- , » “-“ “ ᾽ὔ -“ 

Τριῶν ἡδονῶν, ὡς ἔοικεν, οὐσών, μιᾶς μὲν γνησίας, δυοῖν δὲ νόθαιν, 
“ , » ΝΕ 5 ,ὔ Ι ς δ ς , Ν , 

Ο τῶν νόθων εἰς τὸ ἐπέκεινα ἱ ὑπερβὰς ὁ τύραννος, φυγὼν νόμον τε 
ν , 7΄ Χ , ε ο ΝΡ Κι. , 

καὶ λόγον, δούλαις τισὶ δορυφόροις ἡδοναῖς ξυνοικεῖ, καὶ ὁπόσῳ 
“-“ τι “-“ - 

ἐλαττοῦται οὐδὲ πάνυ ῥάδιον εἰπεῖν, πλὴν ἴσως ὧδε. [Γῶς; ἔφη. 
39 “ “ »Ἤ} ς , " 

Απὸ τοῦ ὀλιγαρχικοῦ τρίτος που ὁ τύραννος ἀφειστήκει" ἐν μέσῳ 
ἈΝ 5 “Ὁ Ἔ Ν ψὉ τι ἴων ἊΝ , “ ͵ 5» ͵ 

γὰρ αὐτῶν ὁ δημοτικὸς ἦν. Ναί. Οὐκοῦν καὶ ἡδονῆς τρίτῳ εἰδώλῳ 
Ν ᾽ 40 5 » 5 “ “Ὁ ΕΣ 3 Ἀ “᾿ς θ ᾿] »“ 

πρὸς ἀλήθειαν ἀπ᾽ ἐκείνου ξυνοικοῖ ἄν, εἰ τὰ πρόσθεν ἀληθῆ; 

ἢ Οὕτω. Ὃὧ δέ γε ὀλιγαρχικὸς ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ αὖ τρίτος, ἱ ἐὰν 
2 3 ΑΥ ᾽ Ἂ Ν Ν “ 

εἰς ταὐτὸν ἀριστοκρατικὸν καὶ βασιλικὸν τιθῶμεν. 

νόθαιν Π: νόθων ΑἹ: 14. 
οοχῖ. Δ32. 

Κίηρ «πᾶ {πε Τ γγαηῖ, 5Πο 14 845 1ὲ σγοτα 
Ῥὲ νεϊρῃεά ἴῃ {πῸ θαϊαποθ. Τὴ ᾿πηροτί- 
δηςα οὗ ἀριθμεῖν, μετρεῖν, ἱστάναι 15. Πο0ῃ- 
5. ΠΕΥ ργθβεηΐ ἰο Ρ]αϊοβ τηϊπ. 866 οἢ 
Χ όοΣ ἢ. (2) Τὴε Ῥυιπαρογθαῃβ ΕΓ ἴῃ 
[Π6 Πμαδὶὲ οἵ δχργεβϑίηρ νἱτίπεθ δηάᾶ 
ΟἴΠΕΙ ἱπιπιαίθσίαὶ ἰάθαθ ἴῃ ἰεγπηβ οὗ 
ΜΠ 6.5 (566 ΖΕΙ]]εΥῦ 1 ΡΡ. 380 ἢ{.), δηα 
1Πεῖ6 15 τϑάβϑοη ἴο βϑρροβαε (παΐ (Π68 
ΠΕΠΊΘΕΥ 729 ΡΙαγεα ἃ ρατΐ ἴῃ ἃ Ῥυίμαρο- 
τθδῃ σαἰοπάδυ (588 Α 2.). ϑοόπῖα οὗ {πε 
[οΥτη5 δ ρ]ογεα ΡΥ Ρ]αΐο, βιιοῃ 85 τρίτη 
αὔξη, αἴὸ αἶθο ἴῃ 811 ρυορδθιγ οἵ 
Ῥγίπαρογεαη οτἱσίη. 8566. Αρρ. 1 ἴο 
ΒΟΟΚ γΠ| ΡΡ. 279 ἢ. (3) Ὑα υὐϊεΠτηαίῖ- 
οΔ] τη ποά οἵ σα]ου]αίίοη ἐμ Ὁ]65 Ῥ]αΐο ἴο 
56. [ουίῃ ἴῃ ἃ νθΥῪ 5εκίηρ' πα ἀτγαμηδίῖς 
ὙΑΥ Πῖβ Θ ἢ ἀἴβθεπίὶ ποτα {πΠ6 ΡΟΡαΪΑΥ 
εϑεἰπιαία οὔ [ΠῸ ἰγγαης 5 Παρρίπη 655 (ϑοῃηεὶ- 
ἀει). (4) ὙΝΊΕἢ 811 15 βαϊὰ πγα τηιϑὲ 8|1ονν 
τΠαξ βοιπα οἵ {π6 βίβρϑ δῖα δυθὶίγασυ, δηά 
τμαὶ ΡΙαϊοβ πηαΐπ οὈ]θοί 15. ἴο σβοῃ (ἢς 
βἰρῃιβοαηί πη θΕ 729, 50 85 ἴο ἱπαϊοαία 
τῃαὲ {πε Κίηρ Πᾶ5 τῆοσθ ρ]βάβιγα ἴΠπαῃ {Π6 
{γταπΐ δὐΕῚΎ αν ἀπὰ ἐνοιν ηἰρμΐ οὗ Π15 
116. ὙΠεῖδ 15 οἵ σουτβα δὴ εἰθπιθηΐ οὗ 
ΡΙΑΥα]π655 ἴῃ [ῃ6 ερίβοάβ, απ γε πεβᾶ 
ποῖ βιρροβξβ {παΐ ΡΊ]αίο 5εΐ ΔΠΥ Ῥαγίϊοα!αῦ 
βίοτβα ὈΥ ἢἰθ σα]ου]διίοηβ: θὰ ποῖ [ ΠΕ 
οαρῃϊ 6 ὁπ ἴπ6 οἴμεῦ Ππαηα ἴο Ἢ Ἰ5Π}155 
1η6 ΨΠΟ]Ὲ γεοϊζοηΐηρ ἃ5. ἃ τ]θΔῃ]9}655 
Δ Πα ΤΟΟ]Ἰ5ἢ ͵ε5ῖ. 866 αἰσὸ οἢ ΨΠΙ 545 Ὁ. 

14 τριῶν ἡδονῶν κτὰ. Τῆς [Ἃἢτεε 
ΡΙδαβαγεθ ἃῖα ἴῃοβα οἵ {π6 ἰίπρ, {ΠεῈ 
χηοοταΐῖ, ἀπα ἴῃς οἰΐρατοῃ. ὙΠῈ διβί 
νΑΥΪΟΙΥ 5 σεπυΐηθ, ἴῃς βεοοπά δηᾶ {πἰτὰ 
δρυσίουϑ : θὰϊ [(μ6 ἰγγαηΐ Πᾶ5 “ογοββθά (ῃς 
11πη6 ἰηΐο {π6 χτερίοη Ὀεγοπά [Π6 βρυτίουβ, 
1.6. ἢἷ5. Ῥ]θαβιιγθθ γθρυθβθηΐ ἃ 511} Ἰοννεῦ 
ἀερίῃ (5εε 571 Β 8), θεΐῃρ ἴῃ [δοῖ οὨΪν 
εἴδωλα ἰνῖος τοιπονεά οὐ [ἢ6 οἱ ἱσαγο 5 

νόθοιν Α3. 

Τρίτος γάρ. 

19. δημοτικὸς ΑἿΤΙ: δημοκρατικὸς 

Βρυγίοιθ ρ᾽βαβιιτεβ (587 6). 6] εῖοεῖ- 
ΤΊΔΟΠΟΓ τηδάς τῶν νόθων ἄξρεπά ρατί!- 
{ἰνεὶν οἡ τὸ ἐπέκεινα (“50 δῖ ἀεγ ΤΎγΔΠη 
αὐ ἀ16 Ἰεηβοιεσε ἀοΥ ἀπϑομίθη Πϊηἰθ6τ- 
σεβίίθρεη᾽). ἍΠ15 νίϑνν 15. ΠΠΡῸΙΞΕΟΔΙΙΥ͂ 
ἀείθηβι}]6 (ας. δλαεα. 112 Β), ἀπ δνϑῃ 
αἰἰταοίϊνε δὲ ἢτϑὶ κἰίρῃῖ; θαΐ τῶν νόθων 
ταῦιβὶ θ6 ἱπίοσργείεα Ὀγν δυοῖν νόθαιν, ἀπὰ 
δυοῖν νόθαιν οεΥίαῖη]νγ ἄοα5 ποῖ ἰποϊθάα 
[π6 ἰνταηῖ 5 βρεοίεβ οἵ ρίβαβιισε. Τὴα 
Γεπϊηἶπα ἅπ4] επάϊηρ -αιν (Ἰπϑιεδα οἵ {Π6 
ΠΟΠΙΠΊΟΠΘΥΙ -οἱΨ) 15 “ἼἸηαρῚβ. δ] !ου 5 πα τη 
ψΌ]ραΥῖ5. Βευ πη ἢἶ5᾽ (ΚΟΕΡΕΥ ἐς αἸαΐ. 15. 
Ῥ]. Ὁ. 6). ΟΕ 422 Ὲ 72. 

587 σσ τύ δορυφόροις ἡδοναῖς. 
ὙἼΠεβ6 δῖα ἀδβουθαα ἴῃ 573 Ὁ ἢ. 

17 οὐδὲ Ξ5Που]4 ποῖ Ὀ6 ίαϊκεη στ 
εἰπεῖν. ὙΠΕ Πυρετθαίοῃ ἰ5 ἴοο αἰΠοι], 
Δα {Π6 τηδδηΐηρ (“ποῖ Ἔνεῇ ἴο ἜΧρυ685 {ἢ 
7. δῃὰ 6.) νψεαὶς. δε 5ῃου]ά ἰγαῃβ]αίε 
“Πα 1ἐ ἴδῃ Ὁ ΨΕΙΥ͂ εαϑυ, εἰΐμεσ, ἴο βαυ᾽ 
εἴς., ἰακίηρ οὐδέ 45. “αἰβθο ποῖ, ἃ ἰϑᾶρὲ 
{Ππϑἰταϊοά Ὀγ ΕΙ44611 )ήρεσί 8 141. 5668 
οῃ οὐδὲ θαμίζεις κτλ. 1 328 6. 

18 ὁ τύραννος. 'ῇῆε πιρῃί εχρεοὶ ὁ 
τυραννικός, Ὀπὶ (Πγοῦρποῦς ἐπ ἡ ΠΟ]6 οἵ 
{Π|15 σοτηρατίβοη Ρ]αΐο ἰβ σοηίεηΐ ἴο ἴακα 
[188 ἰγγδηῖ-- πο 15, Ὕὲεὲ ΤΟΠΊΘΙΊΌΕΓΙ, 
τυραννικώτατος 575 Ὄ---ἃ5 (ἢ6 ἰγρε οἵ [Π6 
{ὐγαπηῖοαὶ, αημα (6 κἰηρ 45 {π6 ἰγρε οἵ 
[6 Κίηρν ΟΥ̓ ατϊϑίοογαίϊςο πῖᾶη. 866 
ἀθονΘ οἡ 587 Β δηὰ αθὸ θεῖον 587 Εὶ 272. 

19 οὐκοῦν καὶ ἡδονῆς κτὰ. 1 [πε 
ἰγγαπὶ 15 {π|τὰ ἔτοπὶ {πΠ6Ὸ οἸΐρασοῃ, ἢϊ5 
ΡΙδαβαγα 11] αἶβὸ 6, ἴῃ ταϑρθοΐ οἵ {τ}, 
(Ὠϊγὰ ἔτοιη ἴπ 8 ΟἹ Ιραγο μ᾽ 5, 1.6. Ψ1]1 6 8 
ἰτῆᾶρα οὗ δὴ ἰτηαρε (τρίτῳ εἰδώλῳ οἴ. Χ 
507 Ε πὰ 5090 Α, Ρ) οἵ [Π6 οἸραγοῇ 5 
ΡΙβαβαγα. 

687 Ὁ “21 ἐὰν εἰς ταὐτὸν κτλ. 85ε6 
ΟΠ ΙΝ 445 Ὁ. 
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3260 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [587 

Τριπλασίου ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, τριπλάσιον ἀριθμῷ ἀληθοῦς ἡδονῆς 
τ 7 Ἵ 

ἀφέστηκεν τύραννος. Φαίνεται. 
3 ’, Ν᾽. Ἐ9 7 Ἐνπίπεδον ἄρ᾽, ἔφην, ὡς ἔοικεν, 

ἈΝ ἴδ λ ἣν ἣν “Ὁ ἠ Ε θ ἈΝ ὁὃ ΓρῚ Γ ΕΝ 2 τὸ εἴδωλον κατὼ τὸν τοῦ μήκους ἀριθμὸν ἡδονῆς τυραννικῆς ἂν εἴη. 
Κομιδῇ γε. Κατὰ δὲ δύναμιν καὶ τρίτην αὔξην δῆλον δὴ ἀπόστασιν 

23 τριπλασίου ἄρα κτὰ. ΤΠε 415- 
ἴδηοε οἱ ἴπῸ ἰγγαπί ποτ ἔγι6 Ρ]Θαβαγα 
5 τηθαβϑιγθα ἢγϑί ἀριθμῷ, ἱ.6. ““ΠΕαΠΊΕ͵Ο 568 
Βδουηάιη ἸΟΠρΡΊ Πα] 6 ΠῚ, ΠΙΓΊΘΙΤΙ5. ΘΠΪΤῚ 
ΟΙΏΠἶ5 4αδίθηιιβ τη Ομ 1115 οοηϑίαίξ, πη 6 δ 6 
ἰηϑδίαν Πα θη πι5᾽ (ΘΟΠΠ ΘΙ ΘΥΠΠΡ.ΧΧΧΧνΥ. 
566 δ]5ο ἴοσ ἀριθμῷ ΝΙΙ 5526 Ο 2. ἃμᾶ 
οἵ. τῆς εχργεϑϑίοη γραμμικὸς ἀριθμὸς ἴῃ 

1 τε Ι 1 
Α ι 

Κιίηρ Τπιοογαῖ ΟἹ σαῦοῃ 
ᾳ) Ω) 9) 

ΝΙΙοουη. Ζρμήγοα, 41»γ. Ρ. ττὖ Α5ι. ἈΚ ε]αὰ- 
τνεὶν ἴο {πειῦβαὶνεβ, να τθοκοηθα [Π6 
ΟἸΙσάτο, ἀεξιηοοζαΐῖ, ἃ πα ἰγγδηΐ, 85. 1, 2) 
8; Ὀπῖ νγὰ πᾶνε βἰποα ἰοπηά [Πδΐ {η6 ἀ15- 
ἴαπος οὗ {π6 οἸσατοῃ ΠΌΤ. {γπ6 Ῥ]Θαβαγα 
15 1ῃ ὙΘΑ ΠΥ 3 {{π|65 1: Παποα {Παΐ οἵ 168 
{γύδηΐ ἡγϑὲ θ6. 3 {ΠΠ165 3, 85 ἴῃ {Π6 11π6 
ΑΒ. ννε 5ῃου]ά ἀοιθί1655 γορατά {ἢ 1η- 
ταυνθηϊηρ ΠΌΙΉ 675 (4) 5, δ πα 7, 8) 85 1π- 
ἀϊοαςίηρ αἰ εγεπί βίασθθ ἴῃ {Π6 σταάιπαὶ 
ἀερεπογαίίοη οὗ {πὸ οἹίραγοῃ ἱπίο {Π6 
ἀειηοοναί (559 Ὁ ἢ.) δπαὰ {πεῸ ἀειηοογαῖ 
ἰπηίο {πΠ6 ἰγγαῃηΐ ΟΥ̓ Υγα 108] πλᾶπ (572 Ὁ 
{{). Τὸ πῖρῃς βεεπὶ πλοσα Πϑίαγαὶ ἴο τηδ]ςτα 
τη ἀϊδίαπος οἵ {πε ἰγτγαπί ἔγομι ἰσιια Ρ]6α- 
ΒΌΓΕ 5 πᾶ ποΐ 9 (Κίῃρ τ, Ὑπηοογαΐ 5, 
ΟἸΙΡΆΓΟΒ 3, Τθεπιοοῖαΐ 4, Τ γταηΐ 5): θαϊ 
(45 ϑοῃ ποίου χειηϊηα5 0.5) [Π6 Ρ]εαβαγαβ οὗ 
1ῃ6 Τοδπιοοταΐ δηᾶ Τυγαηΐ 116 ὀεγοπαῖ (Πα 
ἔγγο ΒΡ. 5 Ρ]Θαβαγαβ, 50 {Παΐ [ἢ6 πηοάπ- 
115 οὗ Ριορυθβϑίοῃ ΤΠΔΥ͂ ΓΕΟΔΘΟΠΔΌΪΥ ὈῈ 
Ἰπογθαβθα. Ρ]αίο᾽β οῃὶθί οὔ]θοΐ 15 μον- 
ΘΕΥΟΥ ἴο γεαοῖ {Π6 ΠΙΠΊΡΘΥ 729, Δηα Πα 
οομ]α ποί ἄο 50 δχοθβρὶ Ὀγ τηδἰκίηρ ἃ [γ65ἢ 
ἀεραγίαγα ψἢ {Π6 ΟἸΙΡΆΥΟΉ. 

24 ἐπίπεδον ἄρα κτλ. ΤὴΘ πυπηῈΥ 
9 15 ἐπίπεδος, Ὀδοδιι5ε Ξε 3. Χ 3: εἰσὶ δὲ τῶν 
ἀριθμών οἱ μὲν ἐπίπεδοι, ὅσοι ὑπὸ δύο 
ἀριθμῶν πολλαπλασιάζονται, οἷον μήκους 
καὶ πλάτους" τούτων δὲ οἱ μὲν τρίγωνοι, οἱ 
δὲ τετράγωνοι κτλ. (ΤΠ δο. ϑιηντπ. Ρ. 
31 ἩΠΠΕυ. Οἱ. ον Οὐ “72αἰλ. Ρ. 69 
δῃὰ Μύ]16ν ἴῃ δγηῖός 1870 Ρ. 394 721. 1). 
ΓΗΒ. Ἐχρ]αηδίϊοη, ὙΠΟ 50 [αι ἀΡΎΘΘ5 
ψ ἢ [Πα οἵ {πῸ ϑοῃο]]αϑβί, 15 δπορίβα Ὀν 
ἴῃς ἘΠΡΊΙ5ἢ ἰγαηβ]αΐουβ ἀηα δαϊίουβ ; Ραΐ 
ΘΟΠηθΙάθυ (1.ο, αηὰ οἡ Ρ. 313 οἵ 5 
{τη 5] (10) ΠΟ] 45 {μαὶ ἐπίπεδον κτλ. ἴῃ- 

ῳ () 

νἱίδ5 τ15 ἴο γαῖβα ἴο {Π6 5βεσοπῃα ΡουΕΥ ποΐ 3, 
θὰϊ 9-ἰῃε παρε ΠΟ νγα ἀγα ρῥτα- 
ΒΘΠΓΥ εχρεοίθα ἰὸ γαϊὶβε ἴο ἴῃε Ζἀγα 
Ῥονγεσ. ὍΠε ἱπίεγθηϊξίαὶ ἄρα Ξβειὴβ ἴο τὴς 
ἴη ἴανοιυγ οἵ [Π6 Θομο]]αβί᾿ 5 νίενν, α5 ννῈ}} ἃ5 
κατὰ τὸν τοῦ μήκους ἀριθμόν (οἴ. κατὰ τὸ 
μῆκος ἴθ Τεο Ρ. 31 8].), ἢ ΘΧΡρυΥ͂Έβϑίοι 

ΟΜ ΏΙΟΒ σΟΥΓΕΒΡΟΠά5 ἴο ἀριθμῷ ἴῃ (ῃε ῥτε- 

1 3 Σ ἢ 

Ι Β 
Τεπποογαὶ Ὑνταπς 

() (8) Φ) () 

νἱουβ βεηίθποθ ὙνΠ1]16 αὐ (ΠῸ6 ϑδηλα {ἰπ|6 
ῬΓΘΡΑΥΙηΡ' τι5 ἴογ κατὰ δὲ δύναμιν καὶ τρίτην 
αὔξην ἴπ {πΠ6 ποχί. ὙΤΠ6 ΨΠΟΪ6 βεπίεποα 
15, 1 ΒΕ αν, ΟΪΥῪ ἃ ψΑΥ οἵ βαγίηρ ἰΠαΐ, 1 
ἴῃς ἱγταηί 15 3 Χ3 ἄερυδεβ αἰδίαηίς ΠΌια 
για Ρ]θαβιγθ, 15 εἴδωλον οὗ Ρ] ΘΕ ϑιιγα ΤηΔΥ͂ 
Ῥ6 ταργεβδηΐϊθά ὈῪ 9. πε τὲ οὗ {πε 
ται Πϑιηδίϊοαὶ ἴθστη ἐπίπεδον ἢδ5 ἃ ρ]ανἤα] 
εἤξοι, θοίῃ ἴῃ {561} δηα αἷθοὸ Ῥδοδιιβα ἰξ 
ΒΟ Π5. Ὑν11 1] Δα Θσσθῃ 10 ἴο ἜΧΡΊΘ 85 8 
ΠΕΠΊΡΘΥ οὗἉ ογΖ “Ἰπογεαβε᾽ (τὸν τοῦ μήκους 
ἀριθμόν) ἴῃ ἰετὴβ οἵ ἴψο. δύναμις Ξε 
δευτέρα αὔξη: οἵ. 7727ι 54. Β Δηᾷ (ὐαπίοῦ 
σεε. α. “7 αΐλερε. Ὁ. 178. ὙΠα ἢχϑί ἴη- 
οτδαβα (ν]Ζ. οἵ ἔπε αηϊξ οὐ Ροὶπ[) ννα5. ὁ 
τοῦ μήκους ἀριθμός, 1.6. ἴῃ {Π15 οα56 (1 Χ 
9:35) 9: ὈΥ [Πε βεοοηα- 4 Πα -Π|τὰ ἱπουθαβα5 
(ουη ἴῃ8 ϑαπῖθ 50 416) ψ οίαϊη οΧ9 
(ϑβοομα ᾿ποῦθαβα οὐ δύναμις) Χο ((Πϊγὰ ἴῃ- 
οὐθαβα οὐ τρίτη αὔξη) τε 729. ὅες Αρρ. 1 
ἴο ΒΟΟΙΚΨΠΙ Ρ. 279. ΘΟ μη ΘΙ οΥ᾽5 ΕΥΓΟΠΘΟΙΙ5 
Ιάδα {πὶ [Π6 βηπαυηρ οὗ 9 Βα5 αἰτθαὰν 
Ῥεεη δἰ αβα ἰο ἴῃ ἐπίπεδον ---εἴη ᾿ΙΘαα5 Πἰτα 
ἴο ἰαϊκα δύναμιν ἃ5 ΤΉΘΙΟΙΥ “Ροννεσ᾽ ἃπάᾶ 
τρίτην αὔξην ἃ5 ““ῬΕΥ ΘΡΕΧΕΡΈΒΙη δα δύναμιν 
Δαἀαϊτμη.᾽ Ὑ Ώδς τηοῖϊνε ᾿παπιοθα Ῥ]αΐο 
ἴο οὰθα [Π6 αἰδίαμπος δ'ῆαβ 1 βοῃιθίῃϊηρσ 
Ράτε!ν Τὰ ΠΟΙ [1], 6.6. “1π ΟΥ̓ΘΥ ἴο σαῦρα {πὸ 
αεῤίλ οἵ ἴΠ6 ὑγυαη 5 πη βευυ ἡ (1. ἀπὰ Ο.), 
ΟΥ̓ Ὀεσαιβα {πὸ Κιίηρ πα [Π6 ἔγγαηΐ δῖ 
{Ππϑιηβεῖνοβ 50] 14 ογεαίαγοβ (οῖ. Ατὶϑβί. 
Οὐἷηί. ας 75. ΠῚ Ρ. 89. 35 7αΠη)ὴ 
Ι της ποῖ. Ηδ Ῥιόρδθὶ]ν ἱπίοπαθα ἴο 
βιρροβὲ (Παΐ “16 ἀερταάδίἊοη ργοσθθαβ 
Ὅν ἱπουθαβ ΠΡῚΥ 6 Ἰηΐεγν α]β᾽ (Βοβδη- 
4861), θαΐ {Πς6 δορί] σα]οα]αοη5. ἀγα ἰῃ- 
ϑρίγθα ὈΥ ἃ ἀβθϑβίγα ἴο γσθᾶοῦ {Π6 ἰοΐα] 720. 
566 οἡ 5884. 
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ὅσην ἀφεστηκὼς γίγνεται. Δῆλον, ἔφη, τῷ γε λογιστικῷ. Οὐκοῦν 
“ ἣ ΄ » θ ᾽ὔ οὃ “ Ν Τὸ “-“ ΄ ἐάν τις μεταστρέψας ἀληθείᾳ ἡδονῆς τὸν ἱ βασιλέα τοῦ τυράννου 

τ ἣν 
ἀφεστηκότα λέγη ὅσον ἀφέστηκεν, ἐννεακαιεικοσικαιεπτακοσίιο- 

πλασιάκις ἥδιον αὐτὸν ζῶντα εὑρήσει τελειωθείσῃ τῇ πολλαπλα- 
, “ πὸ - 

σιώσει, τὸν δὲ τύραννον ἀνιαρότερον τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἀποστάσει. 
, “ , - 

᾿Αμήχανον, ἔφη, λογισμὸν καταπεφόρηκας τῆς διαφορότητος τοῖν 
“-“ “-“ “-“ ,ὔ "δ 

ἀνδροῖν, τοῦ τε δικαίου καὶ ] τοῦ ἀδίκου, πρὸς ἡδονήν τε καὶ λύπην. 
-“ 3 , 

Καὶ μέντοι καὶ ἀληθῆ καὶ προσήκοντά γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, βίοις ἀριθμόν, 
“ » ᾿ “ Ν Ὁ Ν ξΖ 

εἴπερ αὐτοῖς προσήκουσιν ἡμέραι καὶ νύκτες καὶ μῆνες καὶ ἐνιαυτοί. 

᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, προσήκουσιν. 
᾽ “ “- [οὶ 

Οὐκοῦν εἰ τοσοῦτον ἡδονῇ νικᾷ 
ςε » , Ν ’ὔ, δὴ , Χ Ἰὸὃ 2 ΄ ὃ} 

ὁ ἀγαθός τε καὶ δίκαιος τὸν κακὸν τε καὶ ἄδικον, ἀμηχάνῳ δὴ 

28 μεταστρέψας : “σοπνεγδβεϊγ᾽ (“ἀτη- 
δοκεῆσγι᾽" ΘοΒηεὶ ει). 

5987 Ὁ 32 ἀμήχανον κτλ. 1 ἀο ποί 
τΠϊηὶς ποτα σἂπ ὈῈ δῃν ἀουθί {παΐ ΘοΠπεὶ- 
ἄεΥ 15 Πρῃὶ ἴῃ σείαϊπίηρ καταπεφόρηκας, 
ὙΠΙΟἢ 15 Του πα 1η 411 πΠ6 Ὀεϑί δῃά 50 ἴῃ 
8. ΤΩ] ΟΥ̓ οὗ {πε Ἰηΐευῖοῦ Μ55. ΤΠῈ ψοτγά 
Βδ5 τϑίεσεηος ἴο {πῸ σισαηίίος δηα ἰθπη- 
Ῥεβίαουβ πυτηεγαὶ ἐννεακαιεικοσικαιεπτα- 
κοσιοπλασιάκις, νν ὩΪ]οἢ ϑοοταίεβ μα5 ὈῪ ἃ 
τηϊρηϊγ εῇοτε οἱ εχϑρίγαίου---γηγενεῖ 
φυσήματι---υυ]εα ἄονῃ ΠΡΟῚ Πῖ5 ΠεαυθΥβ᾽ 
μεδάβ. ΟἿ. σεπεύα!γ 7 ἀεαεί. τ8ο Α απά 
Ατ. ζγορς 822-825. καταφορεῖν ““σοπίεη- 
τοΠα πὶ νοοῖ δα ργδϑὶοησιπι νοοδὈΌ] τα 
ΠΌΙΩΟΙ ἃ ϑοογαία ρσόϊαῖὶ δαβιρεθηάδτιῃ 
οἰσηϊῆοαγε ροΐεβδί ; πεὺ τη]ζαϊη 40 ΠΟσ 
ΔΌΪαΔΙς 1114 καταφορά, ἡπᾶπὴ οΟΥαΐοΥθιι5 
6556 ἰπίου δσοουβαπάτη ἸΟΠΡΊΟΓΘΙη 5ΡΙΓ [15 
Ῥτγοάποιίοηθηη εχ Ηουτηορϑπα ταΐεσί νεΐα5 
Ἰεχίσοῃ ἀρὰ ϑίερμαπυμῃ 7 λές. Τ᾽. 1ΠΠ 
Ρ- τοῦ σ᾽ (ϑομπειάε). 86:6 ϑίερμαηιβ- 
Ἠαςε 724-. 5.ν., πα αἷϑὸ οὴ καταφορικός, 
ΠΟΥ {Πς ννογᾶς ἀδιόριστον τέθεικε τὸν ἀν- 
τιλέγοντα, ἵνα μετὰ ἀδικίας καταφορικῷ 
χρώμενος λόγῳ σφόδρα πλήξῃ τοὺς 
ἀκούοντας ατε αυοίρα ἔτοπι (Πγβοβί. Χ 
Ρ. 386 6. ΤΠε τεδάϊηρ καταπεφώρακας ἰ5 
τη οἢ 1655 ἀγαπηδίῖς πα ἀρρτορτίαίΐθ, απ 
ἢα5 νΘΙΥ͂ {Π{{|6 Μ5 δυϊπουῖν (Ἐῶ, Ὁ ἀπ ἔννο 
Οἴμευ μ88, ἴῃ οπε οἵ ψΈΙΟΗ ἴζ 15. ΟΠΪγ ἃ 
σοΥΓΕΟΙΙΟΠ). 

33 τοῦ τε δικαίου-- ἀδίκους ΤΊιεΞε 
πγογᾶς τρῃς Πμανα Ὀθθη αἰβρεηβαα ψΊ, 
δηα δοοοσάϊησὶν Ἡυννοσάθη Ὀγδοϊκοίβ 
πε, Βυϊ [6 Ρροΐηξ αὐ Ιθ5π6; 85 
ΟΥΘΊΠΑΙΠΥ ταϊβοα ἴῃ ΒοοΙς 11, νγαὰθ {ΠῸ 
τα]ατίοη Ὀεΐννθεη Τυβίίσα δηα Τπ]ιβίςς, 
οὶ πς6 τοϊαϊίοπ Ὀεΐννθεη ἴπΠ6ὸ Κίηρ δηὰ 
1ῃε6 Ὑγταπί : απα Ὀβίοτα σίνιησ Πἰ5. ἤπα] 
Δηβννοῖ, Ρ]αΐο ἀος5 νν61}} ἴο γϑιηϊηα ἃ5 ἱπαΐ 

{Π6 Κιησ δαπὰ {πες Ὑγιαπὲ αἀὐα ΟΠΪΥ ἴνρεβ 
οὗ Τυβῆςε δπὰ Τη]μπβίῖσθ. (Οἵ, ὁ ἀγαθὸς---- 
ἄδικον Ἰι5ῖ Ὀε]ονν. 

588.Α 212 προσήκοντά γεκτλ. 720 
15 ὑπνῖςα 2642, αηα ῬΒΙ]οΪαιιβ οουηίεα 5645 
ἄαγϑ, δῃᾷ Ῥυδβυμηδθὶν {πεγοίοσγε 364. 
πὶρἢ5 ἴῃ [Π6 γεαῦ (( θηβου, οἷ αἷς 7:αΐ. 10). 
ΤΠ15 ἐχρ]αϊηβ ἡμέραι καὶ νύκτες. Τί 15 ποῖ 
50 ΟὈνϊοιι5 ἴῃ ψγνηδΐ ννᾶὺ {πε Πα ΕΓ 729 
15 τεϊαίεα ἴο πηοπίῃ5. ΟἹ [Π15 βιθ]θοῖ 7. 
ἃΠ4 Ο ΤΕΠΊΑΥΚ “12 ΤΠΟΠΙΉΒ5 ἴῃ ἃ ΥΕΔΥ: 
30} ἄδγϑβ ἴῃ ἃ πποηΐῃ: 12 Χ (30- 5) Ξ 
264:.2Χ 3643 Ξε 720." 1 οδῃ 566 0 ροϊπί 
ἴῃ 5.Οἢ ἃ σα] συ]αῖοη. ϑᾳβαυη 1] οἡ {Π6 
ΟΙΠΕΙΓ Βαπα τὙϑιηϊπαβ ἃ5 {παὶ ῬΒΙ]οΪιι5 
Ῥεϊϊθνεα ἴῃ ἃ 50-οα]] θα ργεαΐ γξβαῦ οἵ 720 
ΤηΟηΐἢ5, 8πα δ5 Ρ]αΐο 15 [Ὁ] νης ΡἢΪϊ- 
ἸοΙαιβ ἴῃ ἡμέραι καὶ νύκτες, 6 ΤΩΔΥ͂ 
ΥΘΑΞΟΠΔΌΪΥ ΒΌΡΡΟΒα ἱμπαὲ ἢ6 ἄοεβ 50 ἴῃ 
{Π6 τοϑί οἵ [6 ραββασθ, 50 ἰῃδὲ καὶ μῆνες 
11 ΡῈ ἃ τείθγεποα ἴο ῬὨῃ]]ο]διιβ᾽ σγεαΐ 
γϑαῖ. 866 5.5. Οδ71. ᾿γιέτυ. 1 ᾿. 244 71. 
3,) Δη4 οη {Π6 5βι]εοΐ οἵ ῬὨΙ]οΪαιιϑ᾽ γϑαγῦ οὗ 
720 Τποητἢ5 ΖΕΙΊ]ουδῚ Ρ. 428 72.3. [Πᾶνε 
85 γεΐ ἰουιπα πὸ δνίάθδπος τοὺ ϑιρροβίησ 
{παΐ ῬΏΠΟΙαι5. ννεπὶ ἃ βδίερ ἔαυίθου ἂπὰ 
Ῥοβίυ]αιίαα ἃ γεῖ ργυβαί θυ γϑαὺ οὗ 720 οὐάϊ- 
ΠΑΥΥ γεαῦβ, Ὀαΐ {Π6 ννοτὰ5 καὶ ἐνιαυτοί ἴῃ 
ΡΙαῖο τηαϊζα 1 ργόθαῦ]Ὲ τῃαὶ ἢς αἸα 50. 
Οη {Π15 βαρροβίτίοη {π6 111 Ἔχρ᾽ αμδίίοι 
οἵ προσήκοντα---ἐνιαυτοί νν}1}] "6 

720 ἀδγϑβ δῃὰ Ὠρῃϊβ ει γϑαγ. 
720 τηοπ 5 ΞΕῚ ρτϑαΐ γϑαυ. 
720 6875 Ξε ῖ ργραΐθβί Ὑϑδγ, 

ΤΠ σοποῖαὶ ἀρϑῃοί 15 (μαΐῖ τπ6 Κίηρ 5 
ΠΑΡΡΙΘΓ ἴπδῃ (Π6 ἵγγαπὲ νεῖν ἄαν ἀπά 
ΘΥΘΥΥ Πἰρῆϊ οὗ Πῖ5 π|6, γαῖ μοὺ τἢδη (ας 
Βοβαπακαί βιιρσοϑίβ) {Ππαΐ ““οης ἄδν οἵ μὲ 
Βοοά [16 15 νου ἃ γϑαγῦ οὗ (ῃς Ραᾶ᾽"; 
“ὰ ἀἂν ἴῃ (ἢ γ σουτγίϑ ἰ5 θείίοσ ἢδη ἃ ἱποιι- 
βαηᾷ. 

30 
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“ , ͵ὔ ᾽ Ψ ᾿ ΄ Ν ᾽ “Ὁ 

ὅσῳ πλέον νικήσει εὐσχημοσύνῃ τε βίου καὶ κάλλει καὶ ἀρετῇ; 
Ὶ ΄ 7 ᾿ 74 Μ 

Αμηχάνῳ μέντοι νὴ Δία, ἐφη. 

ΧΙΙ. Εἶεν δή, εἶπον: ἐπειδὴ ἐνταῦθα λόγου ' γεγόναμεν, ἀνα- 

λάβωμεν τὰ πρῶτα λεχθέντα, δ ἃ δεῦρ᾽ ἥκομεν. ἦν δέ που 
, - : - “- Ν ᾽ ,ὔὕ 7 

λεγόμενον λυσιτελεῖν ἀδικεῖν τῷ τελέως μὲν ἀδίκῳ, δοξαξζομένῳ 

Νῦν δή, ἔφην, 

αὐτῷ διαλεγώμεθα, ἐπειδὴ διωμολογησάμεθα τό τε ἀδικεῖν καὶ τὸ 
δὲ δικαίω. ἢ οὐν οὕτως ἐλέχθη; Οὕτω μὲν οὖν. ο. ἡουχ 

δίκαια πράττειν ἣν ἑκάτερον ἔχει δύναμιν. 1[ῶς; ἔφη. ὐἰκόνα 

πλάσαντες τῆς ψυχῆς λόγῳ, ἵνα εἰδῇ ὁ ἐκεῖνα λέγων, οἷα ἔλεγεν. 

6. πλέον πο5 (οί. Μεἰβίευμαπβ Ρ. 152}: πλείονι Αἷ: πλέονι 4: πλεῖον ΑΞΠΕΙ. 

12. τότε ΑΞΠ;: τε Α. 

6 πλέον. ὅεε (7. 7. πλέον δη4 ποί 
πλεῖον 15 (ηὩ6 οἴαςοῖσαὶ ἰοστα, [ποαρῚ ΡοΙῃ 
πλέονι απ πλείονι ννεῖε αατη 551016 (Μ εῖ5- 
του μαηθὃ Ῥ. 152). Τῆς ἀἸρμίποηρ εἰ (1 
ΑΥ ΠῚ εἰς.) τδΥ ἱπεγείογα Ὀ6 ἢεὶὰ ἴο 
λνουῦ ἴῃ γεδαϊηρ πλείονι, ννὨΙΟ ἢ 1 ἔοτ- 
ΤΠΟΥΥ δἀορίοα; θὰὲ ἐῃς ἀαίίνε 15 ππάεηϊ- 
ΔΌΪΥ ανν]ουναγά, απα 11 15 θείίευ ἴο δΔοαιίθβοα 
ἴὴ πλέον: οἴ. τοσοῦτον ἡδονῇ νικᾷ ἀΌον6. 

588. κ--589 Β ἢ" αγέ ποτ 171 ὦ 
2οεἱέονι ἰο γεξείς {ἦε ἐλεεῖς ἐλαΐ 7υγεδέξοα 
εολγιδίγεα τυΐᾷ α γεῤιίαξίογε 707 “εδέΐες ἐς 
2γοπίαδίε 70, ἀἵηε τοἦσ ἐς τεριγδί. 7714 
σοιεῖ γιαγν ὧδ 1] εγισα ἐο α εογιῤοστίς εγέαίη 76 
.π--2αγέ δεείαϊ, ῥαγέ ἰφογείγι6, ῥαγέ ζηηηα7ε, 
- γυεαγίγι 114 οπμέτυαγαϊ φεηιῤἑαγιεε οΓ ἦτέ- 
γαγιτέγ. “74 τυῖᾶο νιαϊγιίαϊης ἐλαΐξ 7γ7ιέ5- 
{ίες ῥγοβίς α γιαγι, λοϊας ἐλαΐ 1: ἐς ῥγογέ- 
αὐ ἰο είαγος {λε ἀπέριαγι οἰθηιδτεί αγιαῖ 
»αἦε εἰγονσ ἐλε γερί, ἀγα εγισοιγα σὲ οἴ7175 
αγια] σοαζέζογε τυΐζλέτε 114 σοί, 1724 αὐτο- 
εαίε 97 )ειίϊες ογε ἐλε οἶλεγ λαγιαῖ ἀϑ5εγίς 
ἐλαΐ ἐλε ἀπέριαν οἰφηεεγιί σἠοπία ἄαῦε {ἠέ 
»ασίε7}) αγιαὶ ὀγίγιρ, 11:6 οἱλεγ5 1γείο ζαγ 1ογ 
«υἱέ ογι6 ατιοίλεγ α᾽1αἴ 1156}. 
5888 9. ἦν δέπου λεγόμενον. ΠΕ 

χοίδιοποθ ἴα ἰο Π 5361 α ἢ. ΕὸοῚ αὐτῷ 
Γ. ϑοβιηάς οοπ]εοίαγεά αὖ οὕτω, ννὨΙΟῃ 
1 ἴοο μαϑι!ν αἀορίεά ἴῃ τὴν εἀϊίοη οἵ [Π6 
ἰεχί. αἴαδῖοο ἀπᾶ Δαϊηιαηΐαβ ἀγα σαγοία] 
ἴπ Βοοῖς 11 ἴο ἀϊδβοϊαΐπι [ἢ 6 νίθννβ ΠΟ ἢ 
[ΠῈγ Ἔχροιηᾶ; απὰ δε ἦν δέ που λεγό- 
μενον ἴΐ 15 ΘΔΞΥ͂ ἴο τείεν αὐτῷ ἴο [πε ἤγΡο- 
τπδῖοα] Ῥείβοη (ποῖ Πθοθϑβαυν ΓΏγαβυ- 
τηλομ5 ἴῃ Ραγίϊοα]αῦ : 566 11 358 Ο ἀπά 
367 Α) ἴογ ποῖα {ΠΕΥ̓ 5ρβαῖς: οἱ. ὁ ἐκεῖνα 
λέγων ῬΓΕΒΕΠΕΥ πὰ ὁ περὶ τοῦ τοιούτου 
λόγου λέγων (Π| 36ο Ὁ), 45 ΨῈ]}] ἃ5 φήσει 
λογιζόμενος (10. 206 Α). 8566 450 Οῃ 500 
Α 
ὮΝ εἰκόνα πλάσαντες κτλ. ΓΟ. 7772:. 

ὅο Ὁ---ο Ε ἀπά ἴῃς ῥἱοίυγα οὐ 1ῃς 500] 

ἴῃ λαφαγ. 246 Α, 253 Ὁ Πι ῆε «Ὧτὲ 
(ο]4 ΌΥ ΟἸφηιεηΐ (,52707,,. 11 20. ΙΟΡ8 Ο 
ΜΊρπδ) [μας Βαβι}1465 σοπηραγθα τηδῃ ἴο 
ἃ Μψοοάφῃ Ποῖβθ, ρεορὶεά ὈΥ ἃ μοβί οὗ 
αἰΠἜεγεπὶ βρὶ 5. ΤῊς ππάου)γίπρ ἰάθα οὗ 
ῬΙαΐο᾽ 5. βιτΠὰ4ς 15. [Πᾶς πὴδῃ 15 ἃ σοπι- 
Ρουπά οὗ [Πς πιουίαὶ ἀπά (Π6 ἱπημηοτίδὶ, 
βίδπαϊησ τηϊάνγαυ Ὀείνγεεη σοΥΓ ΕΠ} ν 
ἀηα ἱποουγαρ 11 : θνητῆς καὶ ἀθανάτου 
φύσεως μεθόριον (ῬΊ]ο αἱ ηη114ε7τ4. οέ7. 
46). ἴῃ [Π8 ποῦ ]ς 11π65 οἵ ἄφοῖρε Ηοτ- 
Ῥεχί: 
“ΤῸ {Π|5 Π|6 (Πϊηρβ οἵ βθῆβδ8 

Μακε {πε 1 ργεΐεμποε : 
Τη [ἢ οἴπεσ Αηροὶβ Πᾶνε ἃ τρῃΐ Ὀγ ὈΙτ(Π : 

Μδη {165 (Πδιη Ὀοίἢ δ]οπε, 
Απάᾶ τηαϊτεβ {πε ΟΠ6, 

γσὰ ἐλ᾽ ογιε λαγαῖ ἐομελίγερ' ἀεξαῦ᾽γε, τυ 
ἐλ οἶλεν δαγίλ. 

Τη 50] ἢ πιοιυηΐβ δηᾶ ἢϊδβ, 
Τη βεϑὴ Πα α165. 

Ηδς νγεδῖβ ἃ βία ννῆοβε {ῃγϑδά 15 σοδιϑε 
δῃα χουηᾶ, 

Βαξ {τἰπητη᾿ ἃ νΠΠ σατίοι5. 1466, 
“μα σλοιεα ἑαζέ φίαςέ 

42,» τὴς ἐγίγιγεῖγεν, τοῦ 1η4 οἵ7 ἀπά 
“γοιεγα.᾽ 

ΝΘ Ποο Πρ (1 ε΄. ρα ΚΜ δη:. 1 Ῥ. 333) 
7 5Ὲ]γ οὔβεῦνεβ “(μαΐ 1 γγᾶβ πο τλθτε ἤἥριιγα 
οὗ 5ρεεοῦ ψἱἢ Ῥ]αίο ἰο τεργθϑεηΐ {Π656 
ῬϑυοΠΐοαὶ ἰεμαθηοῖεβ ἴῃ πιδῃ ἃ5 8Π1Π18]5, 
ΤΟΥ Π6 οἰθαυν Ὀεϊενεᾶ (παΐς (Ποῖα νγὰβ 
ςοπίϊπαυϊίγ Ῥεΐννεεη [(ῃς αἰΠεγθηΐ ἐογπι5 ἴῃ 
νν ΐ ἢ 1 {86 ἀρ ρθαῖϑ ; [μαΐ βουηθῆονν ΟΥ̓ Οἵ ΠΟΥ 
501115 γοβα δηᾶ [61] ἰὴ 1ῃς 56α]6 οἵ Ὀεΐπηρ 
δοοογάϊηρ ἀ5 ἴΠ6Ὺ Ὀεμπανεὰ [πῃ 60 ἢ} [ΌΤΙ] 
ἴῃ ννῃΪοἢ {ΠΕΥ ἡγοῖα εἰ θοαϊεβα ; ἀπά {Ππαΐ 
1Πογα ννὰβ ἃ σγϑὰ] 14 θητγ Ὀεΐννεθη σεγίαϊ ἢ 
Θ]οπηθηΐβ ἴῃ ΤηΔΠ᾽5. 508} δηᾶ οεγίαϊη εἰε- 
γτηθηΐβ ἴῃ ΟἴΠΟΥ οὐραηῖς ογθαΐασοϑ.᾽ ἡ 866 
Χ 618 Β ἢ, ἐαεα. 81. Ε {. 
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λογοῦνται παλαιαὶ γενέσθαι φύσεις, ἥ τε Χιμαίρας καὶ ἡ Σκύλλης 

καὶ Κερβέρου, καὶ ἄλλαι τινὲς συχναὶ λέγονται ξυμπεφυκυῖαι 

ἰδέαι πολλαὶ εἰς ὃν γενέσθαι. Λέγονται γάρ, ἔφη. ἸΙλάττε 
, δ , 

τοίνυν μίαν μὲν ἰδέαν θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου, ἡμέρων 

δὲ θηρίων ἔχοντος κεφαλὰς κύκλῳ καὶ ἀγρίων καὶ δυνατοῦ μετα- 

βάλλειν καὶ φύειν ἐξ αὑτοῦ πάντα ταῦτα. Δεινοῦ πλάστου, ἔφη, 
, -“ ν “ ͵] 

τὸ ἔργον" ' ὅμως δέ, ἐπειδὴ εὐπλαστότερον κηροῦ καὶ τῶν τοιούτων 

λόγος, πεπλάσθω. Μίαν δὴ τοίνυν ἄλλην ἰδέαν λέοντος, μίαν δὲ 
“ ͵ὔ Ν 

ἀνθρώπου" πολὺ δὲ μέγιστον ἔστω τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον τὸ 

δεύτερον. Ταῦτα, ἔφη, ῥάω" καὶ πέπλασται. Σύναπτε τοίνυν 
΄ι , 7ὕὔ ὌὯ »" 

αὐτὰ εἰς ἕν τρία ὄντα, ὥστε πῃ ξυμπεφυκέναι ἀλλήλοις. Συνῆπται, 
-“" “ “-“ 

ἔφη. Περίπλασον δὴ αὐτοῖς ἔξωθεν ἑνὸς εἰκόνα, τὴν τοῦ ἀνθρώ- 
“ “ Ἀ 4 Ν 3 εἾ δ κι ᾽ Ν Ι ἈΝ Μ , 

που, ὥστε τῷ μὴ δυναμένῳ τὰ ἐντὸς ὁρᾶν, ἀλλὰ ᾿' τὸ ἔξω μόνον 
“ “ » 

ἔλυτρον ὁρῶντι ὃν ζῴον φαίνεσθαι, ἄνθρωπον. Ἰ]εριπέπλασται, 

ἔφη. Λέγωμεν δὴ τῷ λέγοντι, ὡς λυσιτελεῖ τούτῳ ἀδικεῖν τῷ 

ἀνθρώπῳ, δίκαια δὲ πράττειν οὐ ξυμφέρει, ὅτε οὐδὲν ἄλλο φησὶν 

ἢ λυσιτελεῖν αὐτῷ τὸ παντοδαπὸν θηρίον εὐωχοῦντι ποιεῖν ἰσχυρὸν 
ΝΜ 

καὶ τὸν λέοντα καὶ τὰ περὶ τὸν λέοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον λιμο- 
κτονεῖν | καὶ ποιεῖν ἀσθενῆ, ὥστε ἕλκεσθαι ὅπῃ ἂν ἐκείνων ὁπότερον 
ἄγῃ, καὶ μηδὲν ἕτερον ἑτέρῳ ξυνεθίζειν μηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ᾽ 
ἐᾶν αὐτὰ ἐν αὑτοῖς δάκνεσθαί τε καὶ μαχόμενα ἐσθίειν ἄλληλα. 
Παντάπασι γάρ, ἔφη, ταῦτ᾽ ἂν λέγοι ὁ τὸ ἀδικεῖν ἐπαινῶν. Οὐκοῦν 

1. ἐκείνων ΑΞΠ; ἐκείνω ΑἾ, 

δθθ8ο ι΄ι6 Χιμαίρας κτλ, ΤΠ)ς 5.Πο- 
1ϊαβὶ (5 Ἔχρί αἴηβ: ἡ Χίμαιρα τὸ εἶδός ἐστι 
“πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ 
Χίμαιρα’.---δ᾿ύλλα δὲ---πρόσωπον ἔχουσα 
καὶ στέρνα γυναικός, ἐκ λαγόνων δὲ κυνῶν 
κεφαλὰς ἕξ καὶ πόδας δώδεκα---εἶχε δὲ οὗτος 
(ΚέρβεροΞ) τρεῖς μὲν κυνῶν κεφαλάς, οὐρὰν 
δὲ δράκοντος, κατὰ νώτου δὲ παντοίων 
ὄφεων εἶχε κεφαλάς. 

17 καὶ ἄλλαι τινὲς κτλ.: ο,ν. ΠΊΡΡο- 
Ἄορηίαυγϑ, Οογροηδβ, Ρεραβυβ (ἢ λαείώγ. 210 
Ὁ). ΤῊ γοεϊαϊίναὶ 15 βυοοεράςα Ὀγ δὴ 
ἱηδορεηάφηϊ βεηΐθησθ, ἃ5. οἷΐθη (11 357 
Β 71:.). 

19. θηρίου---πολυκεφάλον. ΟἹ, »άαεών. 
230 Α θηρίον--- Τυφῶνος πολυπλοκώτερον 
καὶ μᾶλλον ἐπιτεθυμμένον, 7 νι. 70 Ε ((ῃς 
ἐπιθυμητικόν ἃ5 ἃ θρέμμα ἄγριον) πὰ 
Αὐὔδι, 4.υἱ. Τ' τό. τη8η8 30 ἥ τε γὰρ ἐπιθυ- 
μία τοιοῦτον (νίΖ. θηρίον). Ἐογ τς ερὶ- 

(Ποῖ ποικίλου 5866 ΝΠ 557 Ὁ, δόι ΒΕ αῃά 
πολυειδίαν ἴῃ 580 Ὁ. 

ἡμέρων δέ.(ἁ Μαάνϊρ ννουϊὰ νυνί 
ἡμέρων τε: Ὀυὶ ἡμέρων---ἀγρίων 15 ἸΟΟΒΟΙΥ͂ 
ἰχραίοα ἃ5 ἃ ἢδνν μοίΐηϊ ἴῃ τῃς ἀφο ριίομ, 
ΔἸ μοιρ ᾿ς ΟἿ οἰαθογαίο5. αηα ὀχρίαίηϑ 
πολυκεφάλου, αῃὰ δέ ἀος5 ποῖ Ναΐαπος {Π|Ὸ 
Ῥιθοράϊηρ μέν. 80 αἷβο 1. αὐὰ Ο, 

δθ8 Ὁ 24 μέγιστον.---τὸ πρῶτον. 
ΤῊς ἐπιθυμητικόν 15 1Πς Ἰαγροδὶ ρατί οἵ 
50]: 566 ΙΝ 4424 Δηά 11 370 Ο γι. 

25. σύναπτε τοίνυν κτὰ. ΚτοΙ Πη 5 
ἕααϊε ψν ἢ ΡΙαΐο ἴογ {αἰ]ηρ ἴο ῥγόβοῖνα 
ἴη 6 δϑβθηϊία] ὑπ οἵ Ά (ῃ6 ἱπαίν! αι] 
τὨγουρῃουϊ {Π|5. σοιηρατίβοη (2). δ]. Ρ. 
219). Βαϊ, ἀροογάΐηρ το ῬΙαίο, (ῃς {τις 
την οὗ (6 ἰπάϊνι πα] 15. γεα] ]βο ΟὨΪΥ 
{Ὠγουρὴ {6 βυθ᾽]εοιίοη οὐ {Π6 ἰννὸ Ἰοννθῦ 
“Ραχίβ᾽ οἵ βοὰ] ἴἰο τὸ Βΐρ!ιοβὶ (586 Ε ».}; 
δηά {15 5 Ὀ] εοἰίοη 15 ἀθβου 6 α ἴῃ 580.4,8. 

'"ῶν τοιούτων τινά, ἣν δ᾽ ἐγώ, οἷαι μυθο- 15 

᾿ 
ωϊ 

20 
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ς αὖ ὁ τὰ δίκαια λέγων λυσιτελεῖν φαίη ἂν δεῖν ταῦτα πράττειν καὶ 

ταῦτα λέγειν, ὅθεν τοῦ ἀνθρώπου ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέ- 
Ι Ν “ Ζ , 2 ΄ “ 

στατος ' καὶ τοῦ πολυκεφάλου θρέμματος ἐπιμελήσεται, ὥσπερ Β 

γεωργὸς τὰ μὲν ἥμερα τρέφων καὶ τιθασεύων, τὰ δὲ ἄγρια ἀπο- 
ἃ , ΄ ΄ὔ Ν᾿ “ ͵ ΄ 

κωλύων φύεσθαι, ξύμμαχον ποιησάμενος τὴν τοῦ λέοντος φύσιν, 
ἣ ᾿ ΄, ͵ “ ΄ ᾽ ΄ ν 

το καὶ κοινῇ πάντων κηδόμενος, φίλα ποιησάμενος ἀλλήλοις τε καὶ 
“4 [οἱ «“ , 

αὑτῷ, οὕτω θρέψει; 
χ “ ε Ν Κομιδῇ γὰρ αὖ λέγει ταῦτα ὁ τὸ δίκαιον 

Ε - Ν 4 ΄ Ν ς Ν Ν 7 2 ΄ὔ 

ἐπαινῶν. Κατὰ πάντα τρόπον δὴ ὁ μὲν τὰ δίκαια ἐγκωμιάζων 

ἀληθῆ ἂν λέγοι, ' ὁ δὲ τὰ ἄδικα ψεύδοιτο. πρός τε γὰρ ἡδονὴν Ο 
Ἂ Χ Ε 7 τς 55 77 ΄ ε Ν ΕἾ , ὯΝ 

καὶ πρὸς εὐδοξίαν καὶ ὠφελίαν σκοπουμένῳ ὁ μὲν ἐπαινέτης τοῦ 

τς δικαίου ἀληθεύει, ὁ δὲ ψέκτης οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ εἰδὼς ψέγει ὅ τι 

ψέγει. Οὔ μοι δοκεῖ, ἢ δ᾽ ὅς, οὐδαμῇ γε. 
“ "ἢ Πείθωμεν τοίνυν αὐτὸν 

- πὰ 7, Ἂν Ν 

πράως, οὐ γὰρ ἑκὼν ἁμαρτάνει, ἐρωτῶντες" ὦ μακάριε, οὐ καὶ τὰ 
ἣ᾿ ὍΕϑι. τ Ὁ ΄΄ Ἂν 

καλὰ καὶ αἰσχρὰ νόμιμα διὰ τὰ τοιαῦτ᾽ ἂν φαῖμεν γεγονέναι; τὰ 
- - Ν - Ν “ ΄ὔ 

μὲν καλὰ! τὰ ὑπὸ τῷ ἀνθρώπῳ, μᾶλλον δὲ ἔσως τὰ ὑπὸ τῷ θείῳ 

15: ἀληθῆ ἂν Π: ἀλήθειαν Α. 

δ8θ9.κ 6. τοῦ ἀνθρώπου. ““1Πε σεηΐ- 
ἐἶνε,᾽ 580 {πῈ Οχίογα βαϊίουβ, “"πιαῦ Ὀ6 
σονείηβᾷ ὈΥ͂ ἐγκρατέστατος ΟΥ̓́ΤΩΔΥ Ὀ6 
ταἰκαπ ραγε νεῖν νὶ ἢ ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος. 
ΤῊς [ΟΥΤΊΟΥ 15 [Π6 οουγεοῖ νίαν. ϑίθρμα- 
Πὰ5 βιισσεκίεα ἐγκρατέστερος : Ὀαΐ ““ἀτπ1ΠῈ 
{πὰ 5ἰπί η“τᾶὲ 4θ ἱπηρεγῖο οοηίεηάδηΐ, 
βαραυ]αϊϊναβ γεοῖς μαρει᾽" (ϑοῃ πεῖ 61). ὁ 
ἐντὸς ἄνθρωπος ἢα5 ὈΘΕη σοπηραγαα Μ] ἢ 
Ῥαυ]5 ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἴῃ ΖΚ ο7)1. 7. 22 : οἵ. 
4150 3521. 3. τό. 

5809 Β 7 ἐπιμελήσεται. ὙἼΠε 5Ὁ- 
Ἴεοὲ 15. οἵ σουγβα 511] ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος, 
Πα ἐπογθίογαε πΠῸ οοϊητηδ 5ποι14 θ6 ρος 
αἴϊεν ἐγκρατέστατος. Τοννεἰ(᾽5 ἰταῃϑαὐϊοῃ 
“Ἡς 5ποι] νγαίοῃ ον εἴς. 15. ΨΕΥΥ 
τη 5] δα ϊηρ. 

ὥσπερ γεωργός οἰΘΑΥ͂Ύ Ὀεοηρ5 ἴο (Π6 
[Ο]]οννηρ οἷαιθα, ποΐ, 85 βϑιρροβεά ὈὉΥ͂ 
ΘιαΠ ΠΡ απ ἀηα {π6 οἰμεσ εἀϊζουβ εχοθρί 
ΘΟΒπείάεσ, ἴο {παᾶΐ νυ οἢ σοαβ θείοσθ. Οἵ. 
ΙΥ 4194 2. ἘὸῸγ {πε {Πυβίταίϊίοη οἵ. 
Επίλνῥλ. 2 Ὁ. 

ξύμμαχον κτὰ. Τῆς θυμοειδές 15 
1ῃ6 παίιγαὶ 411}Υ οἵ ἴῃς λογιστικόν : 566 
Ιν 4408 
589 Β-.591 α 714 δαμοσγγίδί οὗ 

φισίίες ἐς ἐλτς υἱείογζοιέΣ ο721 ἐυ6 7» κοπγιέ. 
ΤΠ οδῥογιοηιέ τοῦ ἱ στε» 7 71.107, τυλε7ι 16 τι71- 
αἰεγοίαπας λα Υγγέμε σὀγεείς ἐλ4 δεσέαὶ 
ἴο ἐλε ἀτεριαγι, για» γαΐλενγ ἰο ἐλδ φἰθηιογιέ οὗ 
Οὐιΐ τυϊ( λήγει τι5, τυλίϊε 977 ες ἐλε οῤῥοσίίε 

ἦς ἐγμθ. λα 1ΐ 2γοπέ α για) 16 ἑαΐδ 
φοϊα τεριγιεδέζν ἀραὶ »ηαζθ ἀξ σοιεῖ ἃ σἰασεῦ 
ΡῈ »ιαν αὐδο εἰεγηε ἐγιέθηι6γαγικθ, 5 ἐ{7- 
τοΐμ, αἰϊδεογιζογεί, σοτυαγαϊεθ, 56γυϊείγν ατια 
»ιφαγιγι655, ἀραὶ ἐλε σπίραγτέν τυλίεδ τοῦ 
απεοιίαίε τοἱδὰ γιεελαγισαί ημγδεῖίς, 192 
ἔεγ 5 ο7 οἵεγ' «ογιῤαγίδογι. 1724 ὀοέζεγ ηεεδέ 
γμΐρ ἐλ τυογϑε--- στε ἐς οτερ ῥγ1γεἼ2 16, ἀγα 
1 ἐξ ἠγε λαγηίοην τοί ἐλ αἴλις ὀοίλ ὁ ἐατὺ 
αγιαῖ ο7 ἐλ ρονδγ)17)1671 οΥ εὐ]ἠαγ672. 

589 Ο 15 οὐδὲν ὑγιές. δε οτρῇς 
ποῖ ἴο ΞΙΡΡΙΥ λέγει: ἴογ οὐδὲν ὑγιὲς ψέγει 
ἴ5. [561 Ἰά!ϊοπηαίϊο ἔοσ οὐδὲν ὑγιὲς ψέγων 
λέγει (ΘΠ ΠΕΙ 461). 

17 οὐ γὰρ ἑκὼν ἁμαρτάνει : Δοσογάϊηρ 
ἴο {Π6 58] ϑοογδίίς νἱδνν : 566 11 382 Α 72. 

589 "Ὁ το μᾶλλον δὲ---θείῳ. ““Βοίῃ 
Ρ]αίο αδπᾶ Αὐβίοι!α ἐπουρσῃΐς ἐπαὲξ {πϑτα 
ννᾶβ ἴῃ πυτηδῃ παίπτα ἃ οογίαϊη πηρδγίθος 
ΡΙΈσθπος οἵ αοά, «πᾶ (Παΐ ἰξ ννὰβ 1Π|5 
αἰνίης Ῥύδβθησθ, Πονγενεῦ 5518}, ΜΠΏΙΟῊ 
τυδᾶςβ ἴξ βρεοϊῆοα!ν ἀλέγεαγε παίατε" (Νεῖ- 
Ἐ16581ρ 2 εεί. απαὶ ᾿οριαΐηις ΤΡ 334). (ΟἿ. 
ΨΙ οι Β 5. ΜΠ 7221. 00 Α ἢ. (πηδῃ 15 
ἃ φυτὸν οὐκ ἔγγειον, ἀλλ᾽ οὐράνιον) ἀπὰ 
τσὶ, Ζά. 71. ἢ. τι» 30 ἢ. ἘΠῸ 
ἀοοίτίης οἵ ἃ θεῖόν τε ἐν ἡμῖν ννὰ5 ὈΥ͂ πο 
Ἰηθαη5 ποὺ ἴο ατεοὶς ΡΕ]Π]οβορ μοὶ ἀπά 
το]σίοιβ ἐποιρης (δες Ἀομπᾶς Ζεγολεβ ΤΙ 
ῬΡ- 121, 184 Π΄, 207 ἢ), θαϊ Ῥ]αίο σανβ τ 
ἃ ἴᾺΥ ἄβερεῖ τηθαηΐηρ [Ππαῃ ἴδ ανεὺ Πδα θ6- 
[οΥθ. 

") 
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Ἁ θ δδ “ “ ’ » Ἁ δὲ Ἄν Ν - ᾽ὔ 20 τὰ θηριώδη ποιοῦντα τῆς φύσεως, αἰσχρὰ δὲ τὰ ὑπὸ τῷ ἀγρίῳ 
τὸ ἥμερον δουλούμενα; ξυμφήσει ἢ πῶς; ᾿Εάν μοι, ἔφη, πείθηται. 

φ -“" 4 “ 

Ἔστιν οὖν, εἶπον, ὅτῳ λυσιτελεῖ ἐκ τούτου τοῦ λόγου χρυσίον 
͵7ὔ » , ΝΜ , ΄ ͵ὔ ᾿ν ΄ 

λαμβάνειν ἀδίκως, εἴπερ τοιόνδε τι γίγνεται, λαμβάνων τὸ χρυσίον 
ἅμα καταδουλοῦται τὸ βέλτιστον ἑαυτοῦ τῷ μοχθηροτάτῳ; ἢ εἰ 

,ὔ Ν -“ “- 

Ἑ μὲν ' λαβὼν χρυσίον ὑὸν ἢ θυγατέρα ἐδουλοῦτο, καὶ ταῦτ᾽ εἰς 
2 “ Ν “ 5 “ ᾽ ΕΝ 2 “Ὁ , 50» Ἂ ἀγρίων τε καὶ κακῶν ἀνδρῶν, οὐκ ἂν αὐτῷ ἐλυσιτέλει οὐδ᾽ ἂν 

͵ 5 ᾽ν ΄ὔ , 2 Ν Ν ες -“ ᾿ 8 Ν 

πάμπολυ ἐπὶ τούτῳ λαμβάνειν, εἰ δὲ τὸ ἑαυτοῦ θειότατον ὑπὸ τῷ 
» ’ Ἀ , “" Ὰ ᾿ » “- Ε] », 

ἀθεωτάτῳ τε καὶ μιαρωτάτῳ δουλοῦται καὶ μηδὲν ἐλεεῖ, οὐκ ἄρα 
590 ἄθλιός ἐστι καὶ ] πολὺ ἐπὶ δεινοτέρῳ ὀλέθρῳ χρυσὸν δωροδοκεῖ ἢ 

Πολὺ 
΄ Η᾿ Ἂ. τ ε 4 Ἂν νας ΄ ε Ν 5 , » 

μέντοι, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Τλαύκων: ἐγὼ γάρ σοι ὑπὲρ ἐκείνου ἀποκρι- 
Ἐριφύλη ἐπὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς ψυχῆ τὸν ὅρμον δεξαμένη; 

νοῦμαι. 

ΧΙΠΙ. 
,ὕ Ὁ 2 7 2 ΄Ὰ Ἅ Ἁ ,ὔ ἧς ᾿ν » σ΄ Ν 

ψέγεσθαι, ὅτι ἀνίεται ἐν τῷ τοιούτῳ τὸ δεινόν, τὸ μέγα ἐκεῖνο καὶ 
πολυειδὲς θρέμμα πέρα τοῦ δέοντος; Δῆλον, ἔφη. Ἢ δ᾽ αὐθαδία 

Ι λεοντῶδές τε καὶ ὀφεῶδες 

᾿ » Ν Ν τὸ . » Ν “ ΄ 

Οὐκοῦν καὶ τὸ ἀκολασταίνειν οἴει διὰ τοιαῦτα πάλαι 5 

Β καὶ δυσκολία ψέγεται οὐχ ὅταν τὸ 

ἡ Α". 

21 δουλούμενα 15 Ὀταοϊκεῖεα Ὀγ Πεῖ- 
Μγετάθη, ὙΠῸ βιιρθεβίβ 85 8ῃ αἰίεγηδίϊνε 
16 οχηϊβϑίοη οὗ ὑπό Ὀεΐογτε τῴ ἀγρίῳ. 
ΝΕΙΠΟΥ ομαπσα σμου]α ΡῈ αὐορίεα: οἔ, 
ὑπὸ τᾷ ἀθεωτάτῳ. δουλοῦται 580 Ε- 

ἐάν μοι--πείθηται. “ἸἔΓ Πα ἴαϊκαβ. ΤΥ 
δανϊος, μα 111. ἐμοί, ννῆϊ ἢ 1 οὔςε τϑδά 
(σὰ ϑίορδεις Ζ20γ. 9. 65, Ὗ. Η. 
ὙΠοιηΡΞοη, Βαϊζοτ)----1δ 6 ἴδε τὶν 
δανίοο᾽--οῖς σουίαιηἶν ποτα ροϊηίβα; Ῥεῖ 
1Πδτα ἰς πὸ τϑὰ] στοιηᾶ ου ἀδβουίηρ {Π6 
Μ595, απ (6 ἈΠΕΙΏΡΠΔΙΙΟ ῬΓΙΟΠΟῸΠ 15 
ααϊείου πα, ἃ5 11 568 πῈ5 ἴο Τὴ6, ΤηοΥα ἴῃ 
Κεερίῃρ ΜΠ της σΘΠΘΥΑΙ βρι τς οὗ [15 
ἐροηῖς Ἔχ ογίατοπ᾽ (πείθωμεν τοίνυν αὐτὸν 
πράως 580 0). 

23 λαμβάνων τὸ χρυσίον κτλ. Οπ 
ἴῃς σοπϑίγιοι 0 566 1 351 Β 722... ΕῸΓ (Π6 
βίσασίαγα οὗ {πΠ6 βεηΐθηςα Ῥεριπηϊηρ εἰ μὲν 
Ἀαβὼν κτὰᾺ. οἴ.1 336 Ε ». 

589 Ε 5:5 εἰς ἀγρίων.-- ἀνδρῶν: 56. 
δουλείαν ΟΥ̓ 16 {|κ6 (ΞΡΡ]εα ἔγομι ἐδου- 
λοῦτο) ταῖμου ἴῃδη οἰκίαν, ννῆϊςἢ 7. απ Ὁ. 
ΒΌΡΡΙΥ. ΟΥ. ΙΝ 425. Α 7. ἀηα ἴογ {ΠῈ 
Θεηϊῖνα ΨΠΙ τ Ό: 

δθολκ 2 Ἐριφύλη. ἨἩροπι. Οὐ. 
ΧΙ 356 ἔ, Μαῖράν τε Κλυμένην τε ἴδον 
στυγερήν τ᾽ ᾿Βριφύλην, ] ἢ χρυσὸν φίλου 
ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα. 

3 ὑπὲρ ἐκείνου. 8:6 588 Β5:. ΟἸαιοο 

0111 5ρεαῖς ἴοσ {ΠῈ6 σμαπηρίοπβ οὐ Γη]β[ϊο 8 
ἴῃ {ΠΕΣ ΘΌΙΓΘΠΔΘΥ ἃ5. ν}Ὲ}}] 85 ἴῃ {ΠΕῚΓ 
αἰίδοκ. 

6 τὸ δεινόν, τὸ μέγα κτλ. ““ϑοοταίεβ 
αυαβὶ τηοηβίγιη σοηβριοαΐιβ, αποα τὸ 
δεινὸν θρέμμα Δρρε]]αίιτι εταΐ, ἄθηθο 
ἀἜβου ΡΠ ΟΠ Ε πὰ 91} Ἰποῖρὶῖ εἰ ῬΕΙ͂ Αβυπάε- 
ἴοπ που υ] τὴ οταϊϊοπθτῖη ἔαοῖτ "ἡ (ΘΠ πεὶ- 
ἄεῦ). ὙὍῆε αϑυπάεδίοῃ Πα5 ἃ ΒΙΡΉΪΥ τῃοίο- 
τὶοα] εἤεοι : 566 {Π6 γε πηαυκβ οὗ 1 ΟΠρΊηι5 
οὐ τπείογίσαὶ ἀϑυπάδίοη σου πο ν᾿ 
ἀναφορά αὐὰ διατύπωσις ( νἱνΙα ἀδδβοτρ- 
τἰοη ἢ ἴῃ Πϊ5 περὶ ὕψους 2ο. Τοιννεῖξ πᾶ 
ΟαπρΡΌ 61] υἀπαοτιβίαηα τὸ δεινόν Ξα Ὀδίδη- 
ἰἰνεῖν (16 ἀδηρεοιβ ἱπίηρσ, νἱζ. παῖ 
στεαῖ Ῥεαβί᾽)--τὰ τηοβῖ ἱπηργ 4 0]8 νἴθνν, 
85 ἴξ ἀρ Ρεξαῖβ ἴο τῖθβ. ΟἹ [Π6 Οἵ ΕΓ Βαηά, 
Θ(ΔΠΡάστη, υυηρ τὸ δεινὸν τὸ μέγα κτλ. 
ὙΠ που ΔῺΥ σοτηπηα, ΘΟγΊΡΑΓΕ5 (7αΐ. 308 Β 
ἔν γε τῇ ἀρχαίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ φωνῇ δηᾶ 
ΟἾΠΕΙ Ῥάββαρεβ, ποὴβ οὗ ννῃϊοἢ 15. Ράγα]]εὶ 
Ἔχοθρὶ (ἴη 5οπης τεβρεοί5) ϑορὶ. Ο. λ΄. 8ού 
κἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα, τὸν τροχηλάτην Ϊ 
παίω δι’ ὀργῆς, αὐτιὰ {ΠεΕγδ ἃ σοΙηπΊα 15 Γ6- 
αὐϊτεά. ὍΥε οοτίαι]ν 5ῃμου]ὰ ποῖ νι 
Θίθρμαπυβ ἀπ Αβι) τεαα τὸ δεινὸν καὶ τὸ 
μέγα κτλ. 
590} 8. ὀφεῶδεςς ΤΠε ϑογρθηςπα 

δἰδιηθηΐ μᾶ5 ποῖ ΠιτΠοτίο θα πηθητοηδά, 
Ὀυΐ (α5 ΘΟ] ΘΙ υηΔ ΟΠ ΘΓ Ροϊηΐβ ουΐ, “ αίογις 
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7 Ν ᾿, , ᾿ 

αὔξηται καὶ συντείνηται ἀναρμόστως; Πάνυ μὲν οὖν. Τρυφὴ δὲ 

το καὶ μαλθακία οὐκ ἐπὶ τῇ αὐτοῦ τούτου χαλάσει τε καὶ ἀνέσει 
, “ 2 9 [ο ΄ὔ Ἄ᾽ “ ΄ 

ψέγεται, ὅταν ἐν αὐτῷ δειλίαν ἐμποιῇ; Τί μήν; Κολακεία δὲ 
Ν 3 ( Ε} “ ΝῚ 3 Υ “ Ν “ ες Ν “ 

καὶ ἀνελευθερία οὐχ ὅταν τις τὸ αὐτὸ τοῦτο, τὸ θυμοειδές, ὑπὸ τῷ 
ὀχλώδει θηρίῳ ποιῇ καὶ ἕνεκα χρημάτων καὶ τῆς ἐκείνου ἀπλη- 

7 ͵ὔ 3 “ 3 [4 ᾽ Ν 7 ΄ 

στίας προπηλακιζόμενον ἐθίζῃ ἐκ νέου ἀντὶ λέοντος πίθηκον 

γίγνεσθαι; ' Καὶ μάλα, ἔφη. Βαναυσία δὲ καὶ χειροτεχνία διὰ 
7 Ἃ 2 γ. 

τί, οἴει, ὄνειδος φέρει; ἢ δι’ ἄλλο τι φήσομεν ἢ ὅταν τις ἀσθενὲς 
,ὔ ,, ἣΝ ΄-“ δὰ »" ζὸ [4 . ΕΝ δύ ΕΣ 

φύσει ἔχη τὸ τοῦ βελτίστου εἶδος, ὥστε μὴ ἂν δύνασθαι ἄρχειν 
“-“ Ε ε ““ ͵7ὕ 5 Ν γε Ρ] “- Ν ιν ͵7 

τῶν ἐν αὑτῷ θρεμμάτων, ἀλλὰ θεραπεύειν ἐκεῖνα, καὶ τὰ θωπεύ- 
- , 4 ΄, 7 - 

ματα αὐτῶν μόνον δύνηται μανθάνειν; "ἔοικεν, ἔφη. Οὐκοῦν ἵνα 
ἂν - “- - Ἂν «ς , 5" “ ες , “ καὶ ὁ τοιοῦτος ὑπὸ ὁμοίου ἄρχηται οἵουπερ ὁ βέλτιστος, δοῦλον 

Ε] , ὃ - 3 ἢ ἣν Ι ο ΄ », Ξ ς-. “ αὐτόν φαμεν δεῖν εἶναι ἐκείνου ' τοῦ βελτίστου, ἔχοντος ἐν αὑτῷ 
τὸ θεῖον ἄρχον, οὐκ ἐπὶ βλάβῃ τῇ τοῦ δούλου οἰόμενοι δεῖν ἄρχε- 

3 “ , ΕΣ ἈΝ Ὁ ΄ Ε] 3 ς 

σθαι αὐτόν, ὥσπερ Θρασύμαχος ᾧετο τοὺς ἀῤχομένους, ἀλλ᾽ ὡς 
3 Ἂ Ν ς Ν ’ὔ Ν ζ " Ἵ Ν 

ἄμεινον ὃν παντὶ ὑπὸ θείου καὶ φρονίμου ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν 

,δἼααί Ῥ. 609) τηδΔΎ  ν)Ὲ}} 08 Ἰποϊαἀ6ά 1η τὰ 
περὶ τὸν λέοντα 588 ΕἙ. [{ Θγ1η0011Ζ65 
ΘΟΙΏΘ ΠΊΘΔΠΟΥ [ΟΥὙΠ15 οὗ {Π6 θυμοειδές ΜΠ] ἢ 
οαηποί ννῈ}}] 6 διἰτρυΐθα ἴο {π6 Κίηρ 
οἵ Ρεαβίβ, 6.5. δυσκολία (111 411 6), ΡΕΓ- 
Βάϊοιβπεβα εἰς. Οἵ. ὙΠεθορῃ. ὅοι ἔ. 
ἔρρε, θεοῖσίν τ᾽ ἐχθρὲ καὶ ἀνθρώποισιν 
ἄπιστε ψυχρὸν ὃς ἐν κόλπῳ ποικίλον εἶχες 
ὄφιν. ΟἸοπηεπὶ (52707,1. Ι΄ 3. 1225 Β 
ΜΙΊΡΠΕ) 15 [Ὠϊηκῖπρ οἵ {Π6 ΟἹα “Γεβίαπιθηϊ 
ὙΠΟ ΠΕ β5αγ8 ὄφις ὁ ἀπατεών, Ὀπί 1Π6 
ἰάθα 15. αἰδϑο ατεεῖ. [1 5ῃου]!ά αἷϑδο θὲ 
γτοηλδικοα {παΐ Ἔχρδηβίομθ πα ΔΙΏΡΙΠΠοα- 
τἰοη5 πὸ ἴῃς δἀαιίοη οἵ ὀφεῶδες 1ῃ [Π15 
Ῥᾶββαρα ἃ΄8 ὁμαγδοίοσιβίϊο οἵ 1ῃ6 βίγ]ε οἵ 
ῬΙαίο: οἵ. ΟῚ Ἔεχαρὶα Ζδαεί. 147 Α, Β 
δ τό οθ. Τηε επηθπάδίίοῃ ὀχλῶδες, 
ὙΠ η Ν ΘΙ Ε5ηρ ἀρρθαῖβ ἴο ἔανοιι (2 ἐεί. 
αγιαϊ ΜΟοηιαῖγιδ 11 Ρ. 335)» 15. ΘΧΟΘΒΒΙΥΘΙΥ 
γθακ, αηα πνου]Ἱὰ τηουθονοῦ ταίου ποῖ ἴο 
1ῃ6 θυμοειδές, πὶ ἴο {πΠ6 ἐπιθυμητικόν (οἴ. 
τῷ ὀχλώδει θηρίῳ Ὀεϊον). Τί 5βεῃὴβ ἴο 
τὴ6 οἷδθαν θοΐῃ Πότ λεοντῶδες Δ πα ἔτοτὴ 
αὐτοῦ τούτου Ὀεϊονν {Παΐ αἱ ργεβεηΐ Ρ]αΐο 
15. 1] ηκίηρσ ΟΗΪΥ οὗἩ {ΠῸ θυμοειδές ἀῃηα 115 
ἀερσεπογαίθ κίηά5. δε τηιϑὲ {Πογθίοτε 
Ῥεννγασα οὗ τοίουτίηρ ὀφεῶδες ἴο τοὺς φιλη- 
δόνους, τοὺς γαστρὶ καὶ αἰδοίοις δουλεύοντας 
(ΟΙεπιθηι 5 ἱπιογργοίαίϊοη οἱ 27α{1. 3. 7: 
566 ,52γογῖ1. 1 16. 1308 ΑἹ. 

9 τρυφὴ δὲ καὶ μαλθακία κτλ. ΟΓ 
ΠΙ 4114, Β. Οτ πίθηκον 5866 Χ 620 Ο 72. 

5690 ο 15 βαναυσία. ὅε6 οπ. ΜΙ 

495 Ὁ. 
190 ϑύνηται [αὰα Ὀδοη 5ιρεοίθα Ὀγ 

ΘίΘΡμδηιβ, Αϑδί, ἀπά ἨἩδευνεγάθη. ὍΤΠῈ 
᾿νοσα σου] νγῈ}} θὲ βραγεά, Ὀεΐ, δ5 10 15 1 
411 [6 μ85, νὰ5 τεδα Ὀγ ϑίοθαβιβ (2707. 
9. 67) ἀπὰ 15 ποΐ ἴῃ 156] 8 ΕΤΟΥΣ, νγῈ 
ΔΥῸ ΠΑΤΩ͂ΪΥ 1π5{1Π6α ἴῃ ταβουςηρ ἴο δχοὶ- 
βίοῃ. Τὴ βιθ)πποίϊνε ἀθρεπα5 οἵ σοῦγβ68 
ΟἹ ὅταν, Δηα καί οσοπηροίβ. δύνηται ννΊ1 ἢ 
ἔχῃ. ΒΥ τεαάϊηρ τῶν ἐν αὐτῷ (ποΐ αὑτῷ) 
θρεμμάτων, ἀῃα τηακίηρ τὸ τοῦ βελτίστου 
εἶδος {Πε6 5 0]εοῖ ἰο δύνασθαι ἀπαᾷ θερα- 
πεύειν, ΘΟΠΠΕΙΔΘΥ ΤΆ ΚΟ5 1 γαῖ οῚ ΘΑΞΙΘΥ 
ἴο τείεσ. δύνηται ἴο ὅταν τιΞ: πὲ οἡ {ΠῈ 
ΜΠΟῸ]6 1ἰ 15 πόσα παΐαγαὶ ἴο τοίαϊη αὑτῷ 
δῃα τακα {ῃ6 50} ]εοὶ οἵ δύνασθαι (Π6 
58 Π16 85 [Παΐ οὗ δύνηται, νὶΖ. ἰῃε ᾿πα !]νΙ τι] 
ΒΙτη56 1. Ενεη αἱ {πε οοβί οἵ « {16 
αἰνὸν αυναυάηεββ, Ρ]αΐο ῥγθίειβ ἴο τηαῖτα {Π6 
56 ῃ πο ηΐ ἜΧΡΥ 5564 Ὀγ καὶ τὰ θωπεύματα 
- μανθάνειν σο-ογαϊπηαΐα τ, ταῖμεὺ {πὰ ῃ 
δι Ποηβθαῖιθηοα οὗ, ὅταν τις ἀσθενὲς κτλ. 
ΕῸΓ [Π6 ᾿πηαρεῖν οἵ [Π6 βεηΐθηςσα οἵ, (11 ἢ 
Ἵ- ὅπ ()) νὰ 205 Ὁ ἢ- 

ἵνα καὶ κτλ. 15 Ρ]αίο᾽5Β ᾿πι5|1Πσαίῖοῃ 
ΤΟΥ δϑϑισηΐηρσ {Π6 [ἈΥΠΊΘΥΒ Πα Δ θα 5 ἴο 
ἃ ἀδορεμάθηϊς ροβί(οη ἴῃ ἢΪ5 οἷΐγ. ΕῸΣ 
1η6 5υπίαχ οὗ ὑπὸ ὁμοίου---οἵουπερ 566 11 
402 Α ηι. 
59ΟΡ 23 ὥσπερ Θρασύμαχος ᾧετο. 

5ΕΕῚ 243 ὉΠ. 
24 μάλιστα μὲν κτλ. Α ΡῥτοίοιιΠ6Υ 

Δ ηα {γα]γ Ρ]αἰοπὶο ἔουτη οἵ Η οϑὶοα᾽β ἔδτηοιιβ 

σ 
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οἰκεῖον ἔχοντος ἐν αὑτῷ, εἰ ὃὲ μὴ, ἔξωθεν ἐφεστῶτος, ἵνα εἰς 25 
7 ΄ .“ τὸ Ν , - Ε] . ΄, 

δύναμιν πάντες ὅμοιοι ὦμεν καὶ φίλοι, τῷ αὐτῷ κυβερνώμενοι; 

Καὶ ὀρθῶς γ᾽, ἔφη. Δηλοῖ δέ γε, ἣν δ᾽ ἐγώ, καὶ ὁ νόμος, " ὅτι 
“ ΄ὔ - “ 2 “ , , » τ. - 

τοιοῦτον βούλεται, πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει ξύμμαχος ὦν, καὶ ἡ τῶν 
,ὔ 2 ᾿ Ν ϑ' 5. 3 ΄ 3 “ Ἃ » ᾽ - “ 

παίδων ἀρχή, τὸ μὴ ἐᾶν ἐλευθέρους εἶναι, ἕως ἂν ἐν αὐτοῖς ὥσπερ 
Ν Ἀ Α͂ 

ἐν πόλει πολιτείαν καταστήσωμεν καὶ τὸ βέλτιστον θεραπεύ᾽ σαντες 30 
- ᾿Εκ ΄ ᾽ , ἢ Ψ ἮΝ Ἐν 

τῷ παρ᾽ ἡμῖν τοιούτῳ ἀντικαταστήσωμεν φύλακα ὅμοιον καὶ ἄρ- 

ἐν αὐτῷ, καὶ τότε δὴ ἐλεύθερον ἀφίεμεν. Δηλοῖ γάρ, ἢ δ᾽ ὅ χοντα ἐν αὐτῷ, καὶ τότε δὴ ἐλεύθερον μεν. Δηλοῖ γάρ, ἢ δ᾽ ὅς. 
“ ᾿ , “- 

Πῇ δὴ οὖν φήσομεν, ὦ Τλαύκων, καὶ κατὰ τίνα λόγον λυσιτελεῖν 
᾽ κ᾿ ΓΚ Ἔχε: ,ὔ » 5 Ν , Σ ᾿ ͵ 
ἀδικεῖν ἢ ἀκολασταίνειν ἤ τι αἰσχρὸν ποιεῖν, ἐξ ὧν πονηρότερος 5 

28. βούλεται Ξ5 οαπῃ ϑίοθαρο (2 γ. 9. 67) : βουλεύεται ΑΠΈΞ ψ. 

βαυῖησ οὗτος μὲν πανάριστος ὃς αὐτὸς πάντα 
νοήσῃ, [ ἐσθλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος ὃς εὖ εἱπόντι 
πίθηται (02. 293 ἴ., ἃ5 αποίϊεα ὈΥ Ατΐδί. 
Εἰλ. Δῆκ. 1 2. τορϑῦ 1ο). [πβίεδα οὗ 
οἰκεῖον ἔχοντος ἐν αὑτῷ Μαάᾶν!ρ Ργοροξθθ 
ἴἰο τεδᾶ οἰκείου ἐνόντος ἐν αὐτῷ. ΠΕ 
εἰηοπάαδίίοη 15 πεαὶ δπᾶ γσείβ τἱά οὗ {Π6 
ἀπ Πσα]γ ΒοΙἢ ἴῃ ἔχοντος ἀπ ἴῃ ἐφεστῶτος : 
Ῥαΐ ἔχοντος ἐν αὑτῷ ΔΡΡτοργαΐα]υ τθο8}}5 
ἔχοντος ἐν αὑτῷ αὔονε, δπὰ (Π6 σϑηϊίνα 
ΔὈξοϊαΐα τηᾶν 6 σοιηραγεα ΜΠ ἀποκρι- 
ναμένου ΝἿΙ 5528 Ὁ, ἑπομένων 586 Ὁ «πὰ 
δοκιμασθέντων λατους 755 Ὁ. (ΒααΠαιη 5 
δοκιμασθέντας 5 οἵ σοι58. ΟΠΪΥ ἃ ΘΟΠ]Θο- 
ἴαχε.) ΟΥ, ΕΙ44611 2 ρεςσέ ὃ 274. 

25 ἐφεστῶτος 15 ΔποίΠεῦ ἱπάερεπάεπί 
σεηϊῖνα δρϑοϊαῖαε. ὙΠῸ ἄουθ]α ρεοιυ]ῖα- 
ΤΙ 15. σοί! ΠΥ πἀημσ5ι81. δϑίθβρῃδῃτιβ 
ΟὈΙΙογαΐεβ ἢγϑὶ ομθ, δμα ἴμεπ Ῥοΐῃ ὈΥ 
βιισσεβίϊηρσ (1) ἐφεστῶτα, ἀπά (2) ἔχοντι--- 
ἐφεστώς (Ἰπίε πα 64, 1 ΞΈΡΡΟΞΕ, ἃ5. πϑιῖΐου, 
Ῥυΐ [ῃ6 παυίΐίεσ βῃοιἹα Ὀ6 ἐῴφεστός: 566 
ΒομδηΖ ΝΟ]. ΠΡ. ΧΠ). 1 Ῥεϊϊενε {π8 
εχ 15 βουηᾶ : ἴῃ. 15 Παυα]ν δὴν ΠΠπη1ῖ--- 
εχοθρί {πᾶΐ τεαυϊγεα ὈΥ 1ης6]}1σ] 1} 1{γ---ἰο 
ῬΙ]αῖο᾿ 5 γα ρι ἃ σῃδηραβ οἵ οοπβίγιοίοη, δηά 
ἴΠ6ν ἀΥα Ἔβρθοῖα!]ν σοτη πη ὙΥ1Π Ῥδτίϊο]- 
ΡΙε5. ὅεενι 488 Ὁ 2. ἢ ἘΠΕ Παγάξ 
“πας. }) 1. δε. 111 Ὁ. 45- 

590 Ε 58 βούλεται κτλ. 84:6 ε7΄. 21. 
ΤΠἼΠΘ τοδαϊηρ βούλεται ἰ5 [ΟΠ 4150 ἴῃ Φ, 
ΕἸογ. Ἀ, ΕἸου. Τ᾽, ϑίοθαειβ (707. 9. 67) 
Πα ΤΑΙ] Ππ5 (2 γοίγεῤέ. 88 Ρ. 33 Ρ[5- 
6111). βουλεύεται, ννΪΟἢ ΘΟΒΠΕΙάοΥ ἀπά 
Ἡεγμηδηη, [ο]]οννησ (Π6 Ὀεβδὶ Μ55, 511} 
γρίαϊη, 15. το ἢ 655 ϑυϊία]θ, πὰ (ἢ 
ΠΟΥΓΙΡΙΙΟΩ 15 ΘαϑΥ δηα (ο]θυ ΪΥ ἰτο- 
ααθηῖ: οἵ. (ἢ ΘΟμποιετ) 2 411]. 35} 
ἃ Πα 50ῈΕ, “ΔΙ βουλεύεσθαι εἰ βουλεύομαι 
Ῥῖὸ βούλεσθαι εἰ βούλομαι ἴῃ ααϊΡι5- 
ἀαπὶ βογιρίατη οϑίὶ." ῬΡ]αΐο τηθαῃβ ἱπαΐ 
τῃ6. Ρυγροβθ, ἱπίθηςίοη οὐ τηθδηΐϊηρ οὗ 

Τὺ ἰ5 (παὶ {Π6 ῬὈεδίζεσ 5ῃου]α τὰ]α {πῈ 
ὙΟΙΒΘ, Δη4 νγα ΠΊΔΥῪ [ΑἸΥΪΥῪ ΔΡΡΘΑ] ἴο {π8 
Υη68585 οὗ ΤῸ ΟἿ 510 ἃ 51}]6οΐῖ, ἴοΥ 
Τιανν ἄοεβ ποῖ, δἃ5 Τ᾽ Ἤγαϑυτηδοῃι5 ἀὐριιθά 
(1 243 6), Πο] « Ὀγίεξ ἔοσ ὁ κρείττων, Ὀαπΐ ἰ5 
16 4}}Υ οὗ Ἔνευὺ οἷαβθβ πα ᾿ἱπάϊνι πα] ἴῃ 
{ΠῸ οἰΐγ ψιπουΐ ἐχοερίίοη, πᾶσι τοῖς ἐν 
τῇ πόλει ξύμμαχος. Τιανν ἰ5 ““[Πε δ}}Κ οὗ 
ΕΥΕΙΥΌΟΟΥ ἴῃ ἴΠ6 σοΟΠΊΤ ΠΥ υἱτΠουΐ 
ἀἰβειποίίοη, θεθσδιιβα {Π6Ὸ ΑΠ]γῪ οὗ {Ππαΐ νυ] ἢ 
15 θαεβί ἴῃ πίτῃ " (ΝΕ Ἔβῃῖρ Ζ ες, ἀραὶ Δ᾽ 6η:. 
Π Ρ- 336). 

591. Α 2 ἀντικαταστήσωμεν κτλ.: 
50. 85 8 σομπηίθυρασί Οὐ Βα Ὀϑεταΐθ [ΟΣ ΟἿΓ 
ΟΥ̓ βέλτιστον (τῷ παρ᾽ ἡμῖν τοιούτῳ), 
ΌΥ ΠΟ Πα Πα5 Πι[Πετίο θεεη συϊάεά. 
Μααν!ρ᾽β οοπ]εοΐατε ὄντι καταστήσωμεν 15 
Ῥοΐῃ ἀππαδοαββαῦυ ἀηα ἱπεϊεσαηί. ἡ {Π6 
5 ΠΡΌ ]ΑΥ αὐτῷ ἴῃ 5ρῖΐα οὗ {πΠ6 ΡΙαταὶ παίδων 
566 1 3474 721. 

591 Α- 5928 11 ἦς αἴδο δεοίΐδγ, 70)" 
λέγε τυῖο ἐς σεῖλίγ ο7.7ηι7ιερέζεο ἐο δδ αεἰἐείδα 
αγιαὶ ῥιερίσλεαί ἐλαγε ἔο δσεαῤέθ. 7114 τοῖξε 
γταγε τοῦδ ζογιοι7, ἑλοσο σέμαϊες τὐλίελ 270- 
»ιοΐδ ἐλ6 τυδίγαγε ὁ} ἀϊς σοιεῖ, ἀγα ἐδ βαρρὲ 
ὁγεαΐ οὐγεεί το δ ἀξ φιμζαϊίγιρ 2γέρμεῖῤἑσ 
{γι αἰῤ ἐλαΐ αῤῥεγέαϊγι» ἐο ἐλε ὀοαν αγιαὶ τής 
σέαίδ, ας τυοῖζ ας ἐο ἐλ αεριείςἑ δῖον ὁ γίολες 
αὶ λογιοτγς. ΓΔ ἀὸ ἑαζε ῥαγέ ἐ71 ῥοϊίέϊ- 
εαἱ 232 2 εγαξ« ποΐ ἐηει' ἐΐε απ οἔ ἀὲς 
ὀέγίλ, ὀμέ 172. τς οτὸγι ἐγ εἰν ἀσομγεαδν 
1ὲ τυ. Ζέριαν δε ἐλαΐ ἐΐε 2εγγζεέ εἰΐν ἴς 
(72 67:5 αηιίς ἰαϊαῖ το γε δατες 707 ἀϊνε 
τυΐο τυοτε αἱ φἰαγιέ ἃ εἰΐν {γι ἀὲς σοιμί. 

5 ἀδικεῖν---ποιεῖν. Ιΐ 15. πιογα Παίι- 
γ4] ἀπα Ῥειίθὺ ἴῃ Ροϊηΐ οὗ Ἰἰΐθγαγν οἰδοι 
ἴο πα ϊκα {Π6 ᾿ηβηϊτῖνο5. σοοχάϊηαίο (ἢ 
[Π6 ἘΠΡΊΙΞἢ {γα ηβ]αϊουβ) {Παπ ἴο ΒΞ ρΡροβε 
(Ἰἢ Θομπθὶ θυ) {μαι ἢ---ἤ 15. “οἰ τμου--τοσ᾿ 
δηα ἀκολασταίνειν ἀπ τι αἰσχρὸν ποιεῖν 
ἰπἰθηἀβά 45 ἀἰδθυθηξ βρβθοῖθβ οἵ {Π6 σθηιιβ 
ἀδικία. 
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368 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [ξο1 ἃ 
Ἂν; ᾽ , Ν [ά [- ψ'. 

μὲν ἔσται, πλείω δὲ χρήματα ἢ ἄλλην τινὰ δύναμιν κεκτήσεται; 
᾽ “ 9. ᾽ Ἂ “ 

Οὐδαμῇ, ἢ δ᾽ ὅς. ΤΠ δ᾽ ἀδικοῦντα λανθάνειν καὶ μὴ διδόναι δίκην 
λυσιτελεῖν; ἢ οὐχὶ ὁ μὲν λανθάνων 1 ἔτι πονηρότερος γίγνεται, 

“ Ἀ Ν χὦ Ν , Ν Ν ἴον ,7ὔ 

τοῦ δὲ μὴ λανθάνοντος καὶ κολαζομένου τὸ μὲν θηριῶδες κοιμίζεται 
ἌΨΈΤΙΙ 1 “ Χ Ἂς το 3. “- Ἀν εν -- δ 2 καὶ ἡμεροῦται, τὸ δὲ ἥμερον ἐλευθεροῦται, καὶ ὅλη ἡ ψυχὴ εἰς 

Ἁ 

τὴν βελτίστην φύσιν καθισταμένη τιμιωτέραν ἕξιν λαμβάνει, 
,ὔὕ 5 » 

σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην μετὰ φρονήσεως κτωμένη, ἢ σῶμα 
Ξ ͵ὔ Ἂ, ὑν Ν δ, ,ὔὕ " ᾽ δ “ 

ἰσχύν τε καὶ κάλλος μετὰ ὑγιείας λαμβάνον, τοσούτῳ ὅσῳπερ 

ψυχὴ σώματος τιμιωτέρα; Ἰ]Παντάπασιν μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν 

ὅ γε νοῦν ἔχων πάντα ' τὰ αὑτοῦ εἰς τοῦτο ξυντείνας βιώσεται, 

πρῶτον μὲν τὰ μαθήματα τιμῶν, ἃ τοιαύτην αὐτοῦ τὴν ψυχὴν 
ἀπεργάσεται, τὰ δὲ ἄλλα ἀτιμάζων; Δῆλον, ἔφη. "Ἐπευτά γ᾽, 

ἴω Ν “-“ 

εἶπον, τὴν τοῦ σώματος ἕξιν καὶ τροφὴν οὐχ ὅπως τῇ θηριώδει καὶ 

ἀλόγῳ ἡδονῇ ἐπιτρέψας ἐνταῦθα τετραμμένος ζήσει, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ΝΝ ς Ψ 7 ΠΟΤ “ ἐ «“ 1 Ν ἂν Ε Ἁ 

πρὸς ὑγίειαν βλέπων οὐδὲ τοῦτο πρεσβεύων, ὅπως ἰσχυρὸς ἢ ὑγιὴς 
ΕΥ͂ Ἀ ,᾿ ΥΝ Ν Ἂν 7 7 3 Ε] ᾽ “ Ι 5 ᾽ 

ἢ καλὸς ἔσται, ἐὰν μὴ καὶ σωφρονήσειν μέλλῃ ἀπ᾽ αὐτῶν, ' ἀλλ, 
“ , “ “Ὁ Ν 

ἀεὶ τὴν ἐν τῷ σώματι ἁρμονίαν τῆς ἐν τῇ ψυχὴ 

8. ἔτι πονηρότερος ΑἾΞΙΖ: ἐπιπονηρότερος ΑἸΤΠ. 
γάζεται Α. 10. ζήσει ΚΕἸ: ζώσει ΑἸ; ἕώση (57) Π: ἕῴη 

ἕνεκα ξυμφωνίας 

.. , Ψ 

ἀπεργάσεται 11: ἀπερ- 
ΓΝ 5 7: 

17. 

πῇ δ᾽ ἀδικοῦντα κτλ. Τί ννὰβ 
Τηδιηἰδιηθα ἴῃ 11 261 α ἢ, 265 ὁ Εἰ, {πΠαΐ 
Τη]υβίισα οουϊὰ ὄναᾶε ἀείεοίίϊοη δπᾶ 
ῬΟΠΙΒΏτηθηΐ. 50 τηποῇ {π6 ψοΥβῈ, βαῦ5 
Θοογαίαβ, (ου ἴΠ6 ϑἰπηθῖ, Ψὴ0 {που ΌΥ 
Του[οι5. Π15. ΟἾΪΥ οπαπορ οὗ τοίουτηδίίοη, 
Βῖποθ ῬιπΙβῃτηθηΐ 15 {πΠῸ ἀρροϊηΐεα οἰγα 
ἴου ΨΊῖοβ. 10 τηᾶὺ Ὀ6 ἀουθίςα ΠΕ ΠοΥ 50 
ὨατηΔη6 ἃ νἱεν ΔἰΓοσϑίΠ θυ σοΥγ βρομ θα 
ἴο {Π6 δοῖπια] δα! ηϊδίγαϊιοη οἵ {πε ΑἰΠε- 
ὨΪΔΠ ΟΥἩ ΔΠΥ͂ ΟἴΠΕΥ Βίαϊία ; Ρπί ἴο δὴ 1464]- 
151 ΠπκῸ ῬΙαῖο “15᾽ τηβδδῃϑ “βῃουῦ]ᾶ 6, πᾶ 
1Π 50 [2Γ 85 Πιιπίδῃ Ἰἰανν5 116] {ΠΕ 1, ἔστι 
Ταποίίοη. ὈΥ ταῆεοίϊησ {πΠ6 ἀϊνίης οταϊ- 
ΠΆΠΟ65, ΝΥ 6 ΠΥ {ΓὈ] Ή᾿ 5αν [Πδΐ ΡῸΠΙΒΠ θη 
25 ὙΘῃΊ6 14]. 566 οἡ {π6ὸ ΨῇῆΟ]6 βιιθ]εοῖ 
11 3280 Β 722. 

591 σ 17 ἀπεργάσεται κτὰ. Ἐπ!- 
ἴοΥ5 ΤΡ ΉΕΠΥ ΔΡάπμάοη {Π6 ργεβεπίὶ ἀπεργά- 
ζεται (568 47.. 21.) ἃ5 ἸΠ4 ΘΙ η51016. ήσει 15 
οΟΠαεδιηπ6α ὈῪ Οορεὶ (Κα 2.32 Ρ. ὁτο) 
85 δῇ ἱπίεγροϊαίίοθ, Ῥπΐ βοπὶα νεῖ 15 
πεεάρα, απ (ορεὶ ΠΙπηβ6] 4]1ονν5 {Παΐ 
“ζήσω ἀρυα ΑΤσΟ5 56Π16] εἰ 1{δυπι σΟΠῚ- 
Ῥατϊεῖ᾽ (ε.σ. ν 465 Ὁ, Ατ. δι εξ. φό3 δπά 
27. 408 Τιπάοτῇ. ἕώσει (566 ε7.. 72.) οΔ ἢ 
ΠΑγαΪν 6 πηιαϊπίαϊπεα ἴῃ Ρ]αΐο, [πουρἢ 
ποῖ, ΔρΡρασθητν, ἀηἸκπονῃ 1 ΙΟΗΪς : 568 
Κυμηει- Β]α55 67. 7.1 2, Ρ. 426. Τῇα 

ΕΥΓΌΠΘΟΙΙ5 ἕῴη 15. Οἰθαυν ἄπ ἴο ἃ πηΐϑιη- 
ἀειβίδπαϊηρ οἵ οὐχ ὅπως (πο τηοᾶο ποη). 

591 "Ὁ 21 ἀλλ᾽ ἀεὶ κτλ. ΝΠ (ῃς 
ΒΘ ΠΕ Θης5 Οἵ. ΠῚ 410 Αι, ΝΊ 408 Β72:. ΟΠ 
φανεῖται 566 47. 22. Τἔ γε τείδιη φαίνηται, 5 
1 [ΟΥΠΊΟΙΥ αἸ4, νυ ἢ Τ. ἀπα Ο,, ΘοΠ πο 46 Γ 
84 {Π6 ΘΔΥΥ δαϊίοπβ, {Π6 σοπ]ιηοίϊνα 15 
Ῥδύ8116] ἴο {πῸ Γαΐὰγε ἔσται, Ὀοΐῃ ἀερεπάᾶ- 
ἴῃ οἡ ὅπως: οἵ. (ἢ ΘΟΠηθΙ 6) 7752. 
18 Εὶ μηχανᾶσθαι κλήροις τισίν, ὅπως--- 
ξυλλήξονται, καὶ μή τις αὐτοῖς ἔχθρα--- 
γίγνηται. Α ἴενν Δα Π ΠΟ Π8] ἜΧΘΙΆ 165 ἃγ8 
οἰἰεα ὃν Κύπποι 67. (7. 11 Ρ. 8093 721. 5. 
Τῃ {Π|5 ἰηβδίδησθ, πονγενεῖ, φαίνηται 15 
ῬΑΥ ΓΟ ΠΥ αὐνυναγα, Δ Πα ΠΊΔΥῪ Θα 51} Ὀ6 
ἃ. σογγαρίϊοη οἵ φανεῖται, ἀπά εΥ {Π6 πῆπ|- 
666 οὗ {πε Ργεσεάϊηρ ἐάν. ῳ Πα5 φαίνοιτο, 
ννΒῖο ἀοιθ.1655 βρυηρθ ἔτοπὶ [ἴἢ6 58 Π16 
τη δα Πἀουβίδηησ ΠΟ Ρτοάποθα {πα 
σΟΥΓΙΡΙΟΙ ζῴη ἴοΥ ξήσει ἴῃ 6. φανεῖται 15 
Δαορίεα «5οὸ ὈΥ Αϑβί, ΘΠ Ρραιπ), ἀπὰ ἃ 
τονίθυνευ οἵ τὴν 72χέ οὐ ἐλε εῤμόἠα ἴῃ 
Πεγριαΐλογία ΧΧῚΝ ῬΡ. 256. γε πιιβί 
ὉἘΠΕ4Θυβίαπα {π6 οἰαιδα ἃ5 511} ἀπάθυ (ἢ 8 
σονεχητηθηΐ οἵ ὅπως, ἀηα ποΐ 45 ἱπάεθρεῃ- 
ἀδηΐῖ; οἴπεσννῖθα [Π6 νεγ ὈΕσΟΠΊ65 Οἰο56, 
85. 1 15 ἰῃ {δοϊ τοσατάβα ὈῪ Ηδιπηδῃη, 
ΘίδΠΡαστη. αηα Βαϊίθσ, 411] οἵ ὑνῇῃοπὶ 
Ῥτδοϊκεί 1{- 

Β 

σ 
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’ “-“ 
ἁρμοττόμενος φανεῖται. 

-“ 2 ᾽ὔ ᾿Ὶ “ τῇ ἀληθείᾳ μουσικὸς εἶναι. 

ΠΘΛΙΞΕΙΆ 9 369 

ν 7 ς ΝΑ ᾽, 

Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη, ἐάνπερ μέλλῃ 
- Ἁ Ε} [ο “ 

Οὐκοῦν, εἶπον, καὶ τὴν ἐν τῇ τῶν 
,ὔ δ Ἀ , - 

χρημάτων κτήσει ξύνταξίν τε καὶ ξυμφωνίαν; καὶ τὸν ὄγκον τοῦ 25 
Ν “- “- “- “ 

πλήθους οὐκ ἐκπληττόμενος ὑπὸ τοῦ τῶν πολλῶν μακαρισμοῦ 
Υ ᾽ ’ὔ 5) , Ἄν 

ἄπειρον αὐξήσει, ἀπέραντα κακὰ ἔχων; Οὐκ οἴομαι, ἔφη. ᾿Αλλ᾽ 
ἴω Ν ΄ 

ἀποβλέπων γε, εἶπον, ' πρὸς τὴν ἐν αὑτῷ πολιτείαν καὶ φυλάττων, 
. ᾿ς ἮᾺ ᾽Ν Ξ ΕΝ ᾽ , 

μή τι παρακινῇ αὑτοῦ τῶν ἐκεῖ διὰ πλῆθος οὐσίας ἢ δι’ ὀλιγότητα, 
δ χ - “ “ Ἃ 

οὕτως κυβερνῶν προσθήσει καὶ ἀναλώσει τῆς οὐσίας καθ᾽ ὅσον ἂν 30 
Φ’Γ 3 ΚΘ. 

Ὁἵος Σ .- Κομιδῇ μὲν οὖν, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τιμάς γε, εἰς 
ΕῚ ἥδ ΕῚ ,ὔ “ Ν ,ὔ ἈΝ , [ Ἢ «Ῥ Ἃ 

ταὐτὸν ἀποβλέϊπων, τῶν μὲν μεθέξει καὶ γεύσεται ἑκών, ἃς ἂν 
Εἰ ἰρι ᾽ , τῶν ΄, δ 5 Ἃ ΄ ᾿ ς ἢ 
ἡγῆται ἀμεινῶ αὐυτον “ποιήσειν, ἃς ὃ ἂν λύυσειν Τὴν υπαρχουσαν 

ἕξιν, φεύξεται ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. 
2 ΄7 ΕἸΣ 7 

ἐθελήσει πράττειν, ἐάνπερ τούτου κήδηται. 

Οὐκ ἄρα, ἔφη, τά γε πολιτικὰ 
Ν} Ν [ 53 » 

ἣ τὸν κύνα, ἣν ὃ 
5 , Μ, Ὁ ς “ ΄ Ἄ, , » , »᾽ Μ΄ “ 

ἐγώ, ἐν γε τῇ εαυτοῦ πόλει καὶ μάλα, οὐ μέντοι ἴσως ἔν γε τῇ ς 

πατρίδι, ἐὰν μὴ θεία τις ξυμβῇ τύχη. Μανθάνω, ἔφη" ἐν ἣ νῦν 
διήλθομεν οἰκίζοντες πόλει λέγεις, τῇ ἐν λόγοις κειμένῃ" ἐπεὶ γῆς 

“Ὁ Χ 5 3: ἈΠ ΈΘΙ ΕῚ 

Β γε΄ οὐδαμοῦ οἶμαι αὐτὴν εἶναι. ᾿Αλλ᾽, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν οὐρανῷ ἴσως 

23. 
θος ΑἼΞ Ζ: πλήθους ΑἸ. 

φανεῖται Τατη ὈΠΟ 5 (2) γοίγεῤέ. 90): φαίνηται ΑΠΙΞ : φαίνοιτο. 29. πλῆ- 

23 ἐάνπερ--μουσικὸς εἶναι. (Οἵ, τν 

432 Δ, 443 Ὁ, Ἑ. Ἂ 
24. οὐκοῦν-- ξυμφωνίαν; ςο. τῆς ἐν τῇ 

ψυχῇ ἕνεκα ξυμφωνίας ἁρμόσεται. 
25 τοῦ πλήθους κτλ. : 1.6. τοῦ πλή- 

θους τῶν χρημάτων κτλ. : οἵ. Ψ1Π 563 Β 7. 
οὐκ Ῥείογε ἐκπληττόμενος 15 Ἡοΐ ἰηΐετγορσα- 
{ἰνα, αὶ πεσαΐϊνεβ ἐκπληττόμενος--αὐξή- 
σει. ΤΠε ᾿ἱπίουγορσαίίνε ἔογος οὗ οὐκοῦν 15 
οΔΥΓΙ θα οἡ ΠῸΠῚ {Π6 ᾿αϑὲ βεηίθποθ. 
5918 31: ἀλλὰ μὴν καὶ τιμάς γε 

κτλ. 3566 οὔ ΨΠΙ 566 Ε. Τῇδ ἰάϊοιῃ 
Πα5 ΤῇΟΥΘ ἴῃ σΟΙΠΠΠΟΠ ὙΨΊΓ “Ραγἶνα ἀρ- 
Ῥοδβιτῖομ ̓  πῃ νν] ἢ σιιοἢ δὴ ἀνακόλουθον 
Δοσυβαῖϊνα ἃ5 ἴη 7722. 37 Ὁ (αιοίεα ὈΥ 
ΘΟΠΠΘΙ46γ) ἡμέρας γὰρ καὶ νύκτας καὶ 
μῆνας καὶ ἐνιαυτούς, οὐκ ὄντας πρὶν οὐρανὸν 

γενέσθαι, τότε ἅμα ἐκείνῳ ξυνισταμένῳ τὴν 
γένεσιν αὐτῶν μηχανᾶται. 

592 Α 4. νὴ τὸν κύνα. 
Ἑ 2. 

5 ἔν γε τῇ ἑαυτοῦ πόλει: 1.6. ἴπ {Π6 
πολιτεία προσήκουσα οἵ ΝΊ 407 Α. 

οὐ μέντοι-- πατρίδι. Ὑε, Τηαῦ σοηι- 
Ῥαγα {Π6 βίουυ ἀροιξ Απαχαρογαβ ἴῃ 10. 1,. 
17: τέλος ἀπέστη καὶ περὶ τὴν τῶν 
φυσικῶν θεωρίαν ἣν, οὐ φροντίζων τῶν 
πολιτικῶν. ὅτε καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα, 
Οὐδέν σοι μέλει τῆς πατρίδος ; Εὐφήμει, 

Α΄. Ῥ, 1], 

566 ΠΙ 509 

ἔφη " ἐμοὶ γὰρ καὶ σφόδρα μέλει τῆς πατρί- 
δος, δείξας τὸν οὐρανόν. 866 αἷἶΞξο Απιῖ- 
ΒΙΠ6 65 8ρ. Τὴ. ἴ,. 1 τι. Τῇδ πιοβίϊοη 
ΠΘΙΠΟΥ {Π6 νγῖβα τηδῃ Ψ011 ἰαῖκα ρατί ἴῃ 
ῬΟΙΠΟΒ 15 ταϊβοα ὈΥ Ατίβιοιϊθ ἴῃ ἃ βοπιο- 
ὙγΠαὶ αἰπΠεσεπί ἴοστη (2 οἷ. Τ' 3. 1276Ὁ τό 
ΗΠ. 41.)}, ἀπᾶ αἰἴξεσνγαγάβ θβσατηα οπα οὗ ἐπ 
βίοοϊς ψφιθβίϊοηβ οὗ ροϑβί- Ασἰβίοιθ δ ΡΏ1]1ο- 
ΒΟΡΗΥ: 566 ἈΡΤ 8ὶ 384 6 22, 6. 

6 θεία--τύχη: 510 45 ἴ5. οοπίεῃι- 
Ρ]αἰβα ἴῃ ΝῚ 409 Β, ΨῬΏΕ͵Ε 566 ποίβ. 

νῦν. ὙΠΕ τεααϊπο νῦν δή ἢαβ νΕΥΥ͂ 
{1116 δας Πουϊν, ἀπα ἰξ 15 σουίαΐη {Ππαΐ νῦν 
ΒΟΠΊΘΕΙΠ165 ταίθυβ ἴο {Π6 ᾿πητηθαϊαίΐα ραβί: 
5686 Οἡ ΨΙἼΠ 5063 6. 

Ἴ τῇ ἐν λόγοις κειμένῃ: “(πε οἰ Υ͂ 
ΠΟ 15 Τουπαθα ἴῃ ννογάβ.᾽ Τί ἴ5 {ὙΠῸ Ὶ 
ὉΠΑ͂ τηοτα ρετίθοί, αὐ δηα τόσα ἰδϑίϊῃρ 
ἴοο, 751 ὀεεάτέδο ἴξ κεῖται ἐν λόγοις : [ΟΥ̓ 
φύσιν ἔχει πρᾶξιν λέξεως ἧττον ἀληθείας 
ἐφάπτεσθαι (ν 473 ΑἹ ἀπά ῥῆμα ἑργμάτων 
χρονιώτερον βιοτεύει (Ῥὶπά. ΛΔίενε. 4. 6). 
5928 8 ἀλλ᾽- ἐν οὐρανῷ κτλ. “Βεΐ 

ῬεΥπαρβ 1 15 Ια ΠΡ ἴῃ Πδϑανθῃ ἂἃ5 ἢ 
ΘΠΒΔΙΏΡΙ6 ἴου Πϊπὶ πὸ ἀεϑῖτος ἴο Ὀ6 ΠΟ] 
ἴῖ ἀηα Ῥεπο]άϊηρ ἰουπα ἃ οἷζν ἴῃ ΒΪπλ56 11." 
1 [Ππ6 ΡῬΒΠΟσορμοΥ 15 ργθνεηίθα ΠῸΠὶ 
[ουπάϊηρ ἃ οἷτν αἰζοσ [Π6 ραϊίθγπ ἴπ {Π6 
ΗἩδάνθηβ, μῈ οδῃ αἵ 811] δνεπίς “[ουπᾶ 
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9.19 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [5928 
ὃ -} ᾿ [ 7 δ' οᾺἷΝ ] ΝΥ ε “ « Ν 

παράδειγμα ἀνάκειται τῷ βουλομένῳ ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν 

το κατοικίζειν. διαφέρει δὲ οὐδέν, εἴτε που ἔστιν εἴτε ἔσται" τὰ 

ΒΙτη56 1 Γ᾿ ((ἐβἰοἢ βεῖρϑὲ Βερτιίηάδη ᾿ ΘΟ πεί- 
Ὧογ, ἀπά 50 αἰϑδο Βοβαπαιιεί) : οἵ. ΝἹ 406 δ 
π-τ-407 Α. ἑαυτὸν κατοικίζειν 5 ἃ Ῥτερσπαῃΐὶ 
Δη4 Ρονγου πη] Ρἤγαβθ, τυ ΠΙοἢ ἰηνοῖναβ ποῖ 
οὨΪγ (Π6 ἰάδα οὗ ἴῃς πόλις 5. πολιτεία ἐν 
ἡμῖν (οἴ. 500 Ε, 501 Ε, Χ 6ο5 Β, 6ο8 8), 
Ῥαΐ 4ἰ5ὸ ρεῦπαρβ ἃ δῖηΐ ἰπαΐ (ῃ6 παρά- 
δείγμα ἐν οὐρανῷ 15 85 1ἴξ ννεῖε {Π6 μητρό- 
πολις ἴτουη νυ ϊο ΟἿ 50115 5ῃοι!α ΡῈ 
ΠΟ]οηΪδαα. Τοννείε δηα (διρ 61} απῆοτγ- 
βίαπα ἐκεῖ αἰζεγ ἑαυτὸν κατοικίζειν, νγ}116 
ἈΠΟΒαγα 5 ἐπ] η]κ5. Ῥ]αΐο την πᾶνε νυ θη 
ἑαυτὸν «αὐτόσε:- οΥὙ --εἰς αὐτὴν Ξ- κατοι- 
κίζειν: Ὅπι [πΠ6 ννοσὰ παράδειγμα, ἀ5 νν6}} 
85 τῷ βουλομένῳ ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι, 5πενν51Πας 
ἔῃ Πβανβηὶ)ν οἰἐγ 15 τεραγ θα ἃ5 ἃ 066] 
ἴογ {π6 501} γαίποῦ {πὴ δ5 (Π6 ρῖαοβ ἴῃ 
ὙΒΙΟΙ (Π6 501} 5Ππο14 θῈ ρ᾽δηίθ. ΤΠῈ 
οοπ]θοΐαγε5 αὐτὸ (56. τὸ παράδειγμα) κατοι- 
κίζειν πα ὁρῶντι πρὸς (5. εἰ5) αὐτὸ κατοι- 
κίζειν (Η εγνγεγα 8Π) ἀο ποΐ τηϑυϊέ γα ιϊαίίοη. 
ΝΥ Πμαὲ ἄοςβς ΡΙαίο τηβαὴ ὈΥ̓ ἐν οὐρανῷ 
Τι 15 ΒΙΓΟΙῪ βομηθ πίη ποτα {Πδη “ΠδΥΠ- 
Ιοϑα ρορυ]ᾶγ-Πθο]ορίθοῃῆα Ἐδβάεννεῖβε ἢ 
(ΡΠδιθυαυ σέ Ζιδειγισ εἴο. Ρ. 33). ΤΠ6 
Ῥορί ταν (ννῆο ΔΡΕΥ τοιηϊηεβ α5 οἵ ΠΤ 1ο- 
ϑθπθ5 [,δεχί |5᾽ Ἔρ ἀρ οἡ Ρ]αΐο πόλιν 
ἤλυθεν ἣν ποθ᾽ ἑαυτῷ | ἔκτισε, καὶ δαπέδῳ 
Δηνὸς ἐνιδρύσατο 111 4.5) ΤΕΙΠΑΥς5 ““ ἐν οὐ- 
ρανῷ, [Παΐ 15, ἴῃ [Π6 146 οὗ {πΠε6 αἰν] ηἸ{γ : 
566 [Π6 θεσηηϊηρ οὗ [Π6 [Ο]]οννίηρ ΡΟΟΚ.᾽" 
ἈΡραγϑηΐν Πα ιἱπήογβίοοα {Π6 ννογάβ. οὗ 
{ῃΠ6 Ηξανεθὴ οἵ [4645, ἃ νίθνν ψν ΙΟἢ ἢα5, 
ὙΊΓΠ νϑυῖοιι5 τη Ἰ Ποδί!οηβ ἀηα αια]]ῆςα- 
τοΠ5, Του πη] [ἀνοιμ α͵50. νυ! ἢ ΟἸΠΕΥ ΟΥΙΟ5 
(5εε ϑιθιηπατί ἡγε οί) Ρ. 254 ἀπά οἵ. 
ΘΘΒΘΏΊ1Π] (671. “ γιέτο. 1 Ρ. 248 ἢ. Ῥτο- 
ΟΙὰ5 271 7 7γ1. δύο Ε' 56 615 ἴο ἰηζευρσεῖ (Π6 
παράδειγμα 45 τὴν ἐν οὐρανῷ πολιτείαν 
τῆς ψυχῆ», Ὀυΐ Ρ]αΐἴο 15 τη η 1 }650]γ 5ρθαϊς- 
ἴησ οἴ [ῃε πολιτεία τῆς πόλεως). ΟΙΠΕΥ5 
Πανα ἰαϊζεη ἐν οὐρανῷ οἵ (Π6 “ὙΥ Ε]1411᾿ ΟΥ 
Μδοσοοοβῃηι, 85 1{ {πὸ {Ππίνοϑυϑα ᾿(56 11 ννθυΘ 
ΟἠΘ φστϑαΐ 1464] οἱΐγ, αἰζε ννῆοβε ραίίζθγη 
ΥἿἝ 5Που]α τεσα]αίε [πΠ6 ΟἿ οἵ [π6 ὅοι] 
(5εβ ϑιειηπασγί 1. ο. δηα Ρ. 270 ψῇῃ 77 ι. 
47 Β, 90 Ὁ); Ὀαΐ, 45 ΘοΠ ποι 6υ Ροϊπίβ οαΐ, 
νγ8 οδῃ ΠΑΥΪΥ γθοοη 116 ϑιιο ἢ 8Δῃ 1Πίθυρυε- 
ἰαί!οη ἢ ΨΙ 520 Ο---530 Ο, δηᾶ ἀνά- 
κειται 15 4150 ἀραϊηβί 1. ὙἼΠ6 βεπηίθησα 
ΠΙΔΥ Ὀ6 σοπραγθα ἢ 4001. 207 Ο, Ζατὼὺς 
713. Β ΗΠ. ἀπά Θβρθοίδ!]ν 730 Ὁ, Ε, ΠΘΓα 
{π6 ῬΟΙΠΙΥ οὗ ἴΠ6 Μοῤῥώζί[ε 5 ἴππ|5 46- 
βου δα ; ἡ μέν δὴ τοιαύτη πόλις, εἴτε που 
θεοὶ ἢ παῖδες θεῶν αὐτὴν οἰκοῦσι 

πλείους ἑνός, οὕτω διαζῶντες εὐφραινό- 
μενοι κατοικοῦσι" διὸ δὴ παράδειγμά γε 
πολιτείας οὐκ ἄλλῃ χρὴ σκοπεῖν, ἀλλ᾽ 
ἐχομένους ταύτης τὴν ὅ τι μάλιστα τοιαύτην 
ζητεῖν κατὰ δύναμιν. ΝΥ τηϊρῃξ ΘΙΏΡΙΟΥ 
[Π|5 Ραββᾶρε ἴο βχρ]αίη ἐν οὐρανῷ ἴσως 
παράδειγμα, πὲ 15 ἴοπε 15 1655 οἱδναίϊβά 
Δ ηα ἸΠηΡΥΘϑϑῖνθ, ἀπ] ἴῃ Ραγίϊοα αν ̓ ξ ἀο65 
ποῖ ΠΕΙΡ 5 ἴο πηπεγβίαηα τῷ βουλομένῳ 
ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι. Ῥ]αΐο᾽Β Ιαησιιαρα 15. ὃεχ- 
{ΓΔΟΥἸ ΠΑΥ]Υ βαυρραοϑίϊνα, ἀπά 1 σοη ε55 
[Πα ἴο πη6, ἃ5 ἀρ ραγεηίγ ἴο ϑΘι 56 1ῃ1 (]. ςο. 
Ῥ. 240), ἴΠ6568 τνογάβ βιιρσεβί, ποῖ ἱπάβεὰ 
{Π6 ἀοοίτπηθ οἵ ΑΠδΙΠ 6515 ἴῃ 81] 115 θθατ- 
ἴηρ5, θαΐ βοιηθί ῃϊηρ οὐ {Π6 Πα! Ετ σίου, 
Πα] -Ροθίϊοαὶ αἰμηόϑρηθτα νυ ννῃϊοῇ 
Ρ]αΐο ᾿ηνεϑίβ {δὶ ἀοοίγιπθ ἴῃ τπ6 Ζάαε- 
ἄγισ. ὝὙΠ6 πηγϑίεηοιιβ δηα Πδιηηρ' 
Ῥῆγαβα ἐν οὐρανῷ παράδειγμα τςς4}}5 {π6ὸ 
“ἸΠΊΡΘΥ͂Δ] Ρα]ασα γθποα νγα σαπηα,᾽ ἀπά 
[1ῃ8 ὑγΠΟῸ]6 βϑηΐθποθ Υϑη]η 5 τ5. ΟΠῸ6 
ἀραὶη οὗ (παξ ῥγοΐοιηα δηα ἱπβριτησ 
ἀοοίγίηθ ἄνθρωπος οὐράνιον φυτόν, οὐκ 
ἔγγειον, ννΏ]Οἢ, ἃ5. 1 ᾶνε οἴζεῃ ροϊηΐβα 

- Οἵ, πηά61]|165 580. πο ἢ οἱ Ρ]αϊοπίβιη. 
ΠΕ 5ἰβδίεγ- ἀοοίγιης οἵ Πηπηουία ἐγ ΒΘ αι 5 
ΑἾ5ὸ ἴο ΡῈ Ππηρ]164, ἃηα ἰγοηλ (Π15. ροϊηΐϊ 
οἵ νῖδνν [Π6 (γιβίίαη Ραγα}} 615. αὸ ΠΙΡΉΪΥ 
ΤΘΠΊΔΥΚΔ Ὁ]6 ἀπ βρη ποαηΐ: 566 [ῸΓ εχ- 
δΙΏΡ]6 ἐλ 2. 3. 30 ἡμῶν γὰρ τὸ πολί- 
τευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, Πα τηδὴν ΟΠΕΥ 
Ῥάββαρεβ ἴὴ (ἢ8 Νεὰνν Τεβίαπηθηΐ, ε.σ. 
γεύσει τας τὸ; 12. 25, 15: ΤῊ} Τ ΚΖ ἢ ἢ 
2. 111. 13. 1 40 ποΐ νεπίμγε ἴο αϑϑοσί {Ππδΐ 
Ῥ]αΐο σοηβοϊοιιβ]ν ἀπα 46] αγαίε]ν ἐπουρσῇς 
οἵ Αμδιηηθ5ὶ5 δηα Του] ΠΥ με Π6 
νυγοίς ἐν οὐρανῷ εἴος., πὶ ἴπ6 ννοτάβ 
ΔΙΘ βίββρθα ἴῃ {π6 ἔγαρύαποθ οἵ ἴπθβα 
ΒΕ] Ἰείβ; δηῇ ἴο ταρασά ἰῃς γείθγεηοθ ἴὸ 
Πδανθη “45 ἃ πΠΊΕΤΕ ΡῬαβϑίησ ἤριιγε οὗ 
ΒΡΘΘο ἢ (Βοβαηαιεδί) βεεπὴ5 ἴο πὴ6 ἴο (ὁ 
1655 {πῃ 1ι|5[1.6 ἰο {πΠ6 ννοπάθυι] ἀθρίῃ 
Δα ἔοσνοιγ οἵ {Π15 ρΡαββαρα. 

το τὰ γὰρ ταύτης κτλ. 866 ΝΕί[16- 
5810 Ζεεΐ. αγαὶ λ᾽6))ὲ. 11 Ὁ. 338 αῃᾷ 7 ἀδαεί. 
173 Ο ἢ, αποίεα Ὀγ πηι. [ηϊεγργείεά 
Β.ΥΙΟΕΥ ἀπ ὈΥ {ΠΘηΊβεῖνθβ, [Π6 ννοσβ. οἵ 
Ρ]αἴο ννοι]α πηθδῃ οπἱν πα [Π6 Ρῥῃ]]οσο- 
ῬΠΘΓ Μ01}} αρϑίαϊη ἔχου ΡῈ ]1ς ἀπ ΡΟΙ]Π1- 
68] 11{6 ἀχοθρί ἤθη βουη8 “αἰνίπθ ομδησθ᾽ 
ΘΠΔΌ]65 Πἰη ἴο Ἔχθγοῖβα ΠΪ5 ἔγπ6 νοσδίοη. 
Βαϊ ἴαίκεη ἴῃ σοηποχίοη νυ ἢ ἑαυτὸν κατοι- 
κίζειν {1Π6Υ τῆθαῃ τοῦθ. ἴη ἰουπαάϊησ {Π6 
οἷν τυύϊλλήμ ἀἼγιδε αἴτου {Π|6 ΠΠ]ςΘ 655. οὗ 
1[Π6 Πδανθη]ν οἷν {Π6 Ρ]]]ΟΘΟΡΙΟΥ 15 ἴῃ 
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γὰρ ταύτης μόνης ἂν πράξειεν, ἄλλης δὲ οὐδεμιᾶς. 
ἔφη. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 96 371 

Εἰκός γ᾽, 

τέλος πολιτείδο θ΄. 

γβα]Ὑ ἃ ἔταε πολιτικός, Ὀεσασθβα Π6 15 
{πουθ νυ [αι 1] το {πῸὶ Ῥυϊποῖρ]ε5. οἵ [Π8 
{τὰ6 δπᾶ ρετίεος ϑίαϊε : ὄνεὴ ὑνῃ1186 Π6 
1ῖνθ5, ἢ6 15 δἰγεδᾶυν ἰῇ ἃ 56η86 ἃ οἰ{[Ζθῃ 
οἵ Ηξανςεη, ἴου {πε Κιπσάομι οἵ Ηδθανεπῃ 
5 τερτοάποεα νη Πῖπη. [ἢ εχ βίίησ 
οἰ65 1Π6 {ππιϑϑὶ Ῥο] ΕἸ σα ἢ 5 ΓΘ ΒΟΠΊθ  ΠΊ65 
ἴῃοβα νγηο αὈϑίδϊη ἴτοπῃ ΡΟ  ἰ65 δἰτορ ίμαγ, 
δοοοιάϊηρ ἰο Οὐγρ. 521 ἢ . 1 ἄρίξα 
ΜΠ Θιειηπατγὶ (2 77 οἼζπεγιρ Ὁ. 254) δπᾶ 
Ομῆβι (67. Δ γαξμγρεσεά. Ὁ. 348. 71. 6) 
{παξ ΡΙαΐο πον" 5ρθᾶῖβ τη ἢ 1655 ΠΟρα- 
ἔα] {Πᾶπ Ῥείοτε οὔ {ΠῈ ρτοβρεοίβ οἵ 
τα] βίης ὨΪβ 1468] οἰἵγ ἸΡΟῚ δαυῖ : 568 
ΟΥ ΡΝ 470 Ε, ΝῚ 409 Ο ἀπά 502 σα. [{ 15 
ΡΟββὉ]8 ἴο ἴογοα 50π16 οὔ [Π6 βαυ]εῦ 8118- 

ΘΙοη5 ἴηΐο ἃ βοῖΐ οἵ Παυπιοῦυ ἢ (Πς 
νγογάβ. οὗ (5 ραββασε (366 [ουῦ ΘχαπΊρ] 8 
Ηἰγπιοσ γσέ. τι. Αοηι. α. 2]. Ζοΐ. ῬΡ. 
63) ἡ); θπὲ ννεὲ οδηποῖ πεὶρ [εε]ὶησ ἰΠδΐ 
ἴΠ6 ἴοπε δπᾶ δἰπιοϑρμεῖε ἃγῈ νΕΥΥ αἰ ἤετ- 
επί. ϑιεϊηματί (1.ο, Ῥ. 703 7. τ64) ἰτᾶσεβ 
[ἢς ἀϊθβεγεπος ἴο Ρ]αΐοβ ἀϊβαρροϊηίεα 
Πορεβ οἵ {πῸ6ὶ γοιηρου Ποηγβίαβ. ὙΠ6 
σοπ]εβοΐαγα 15 Ἰηἰογθβίϊησ, θαΐ να Ποῖ 
(Π15 βσηα!5. Ρ]αΐο τηΔΥῪ νγ}6}1 πᾶνε σοῦηα 
ἴο ἴδει {παΐ ἢϊ5 καλλίπολις 15 ΠαγαΪγ οὗ 
(15 νου] (οἴ. Ζατυς 713 Β), δπᾷ {Παΐ 115 
ἴγι6 ναΐὰθ 1165 ἴπ {πε γεϊϊσίοιιβ, ΡΟ] Ἰο4], 
δΔηα τηοταὶ ἰάθαϊβ ἡνῖ ἢ τ ΠΟ]45 Ὀεΐοσα 
τηδηκΚὶηα. 
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ἌΡΡΕΝ ῦσ ΘΟ. ΒΘΘ τς 

Ἰ 

ΙΧ 576 ν, βξ. ἀλλ᾽ εὐδαιμονίας τε αὖ καὶ ἀθλιότητος ὡσαύτως ἢ ἄλλως 
κρίνεις ; καὶ μὴ ἐκπληττώμεθα πρὸς τὸν τύραννον ἕνα ὄντα βλέποντες, μηδ᾽ εἴ 
τινες ὀλίγοι περὶ ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ὡς χρὴ ὅλην τὴν πόλιν εἰσελθόντας θεάσασθαι, 
καταδύντες εἰς ἅπασαν καὶ ἰδόντες, οὕτω δόξαν ἀποφαινώμεθα. 

ΤῊΒ αἸοα] οἰαιιβα ὡς χρὴ--- θεάσασθαι ᾿δ5 ΠΑΓΟΙΪΥ τερεινεα ϑαποιθηΐ 
δἰϊθηῖοη δὲ {η6 Παηαβ οἵ εὐϊΐοῖβ. ὙΏΕΙΕ 15 ΠΟ ψϑηδηΐ οἵ 8 ΠΥ οΟηδ6- 
4πθηςσα 1η {Π6 Μβ88. 

ΤῊΗΘ οΟΒΙεΐ ἐγσοι]6 1165 1 ἀθίθυτηϊηηρ {Π6 ΡΓΕΟΙβ6 ἔοσοα οὗ ὡς χρή. 
15 ὡς (1) “516ἰ,᾽ 1πΠἰτοἋ πο ηρ ἃ ΘΏΔΙΟΡΎ, ΟΥ (2) 51Π1ΡῚΥ “αἱ,᾽ 1.6. 

ΟΥ (3) ἃ σαιι58] ρδιίο]α Ὁ 
ΤΠ ἤτϑὲ οἵ π6868 υἱενϑ 15 ΔΡΡδΥΘ ΠΥ Πα]α ὈΥ ΘΟΠ] ΘΙ θη ΠοΥ πᾶ 

ΒΟΒΠεΙάοθσ. ΤΠ6 ἰΟΥΠΊΘΓ τα ηβ]αίεθ “ ΒΟΠ θη ΜΙ Τηδῃ 510ῃ εἴης 5ίδαϊ 
ΘΔΠ2Ζ ὈΘβΟΠδιθη ΠΊ1155, ΕΠ ΠΠΔΠ ΠΙΠΘΙΠΚοΟΙητηΐ, 50 8855 ἨῺ5. ΠΡΕΙΔ]] 
ΒΕΓ Πηβϑίθιρθη ἀπ ΖΒ πὰ ἀἄδηη τπηβϑεῖθ Μεϊπαηρ ΔΌρεΠεη." 
ΘΟΠΠΘΙΑ ΘΙ 5 νΕΙΒΙΟῚ 15. “ΟΠ θυ 850 ΜΕ τηϑῃ θη φεϑϑιηπηίθη ϑίδαϊ Ζὰ 
56 ἤθη ἴῃ ἴῃ ΠΙΠΘΙΠΡΘΏΘΗ ΓΠΠ1|55, ᾿η 6845 ἸΠΠΟΓΘ 465 σϑῆζΖθηῃ αἰ Πα ΠΙΏρΘη, 
ὉΠ ΕΠ ΜΠ [Δ φΈΒΘΠΘη ΠᾶΌΘη, πῆβεῖα Μεαίηπηρ ΘΌΒΒΡΥ͂ θη." 
ΘΟΒΙΘΙΘΥΠΊΘΟΠΘΥ 566 ΠΊ5 ἰοὺ ΒΊΡΡοΟΒα ἰῃδΐ {Ποῖα 15. ἃ σΟΠΊΡΔΙβοη Ὀαίεθη 
ΜΠδὶ 15 ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ 1ἢ ΟΥΘΥ ἴο 566 {Π6 βιρῃίβ οἵ ἃ ἴονψῃ, 8η6 ψηδΐ 15 
ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΥ͂ [ἢ ΟΥΘΙ ἴο ΡΙΌΠΟΌΠΟΘ ἡπᾶρτηθηΐ οΟἢ {Π6 τυραννουμένη πόλις : 1 
ΕἸΓΠΕΥ οᾶ56 γ76 πητιϑὲ σαεῖ “1η5146 {Π6 οἰΐγ. ΤῊ15 Ἔχρ]δηϑίοη 15 δἰγασέϊνε, 
Δα οδῃ ὍΘ Τη8646 ΨΕΙΥ͂ Ρ]Δι151016 ; Ὀπὶ (4) ψχα 5ῃου]α ἐχρεοὶ ὥσπερ 1 
ΡΙαοα οἵ «ἧς: (ὁ) τ1πΠ6 ῥγεϑεηΐ χρή βιιρρεβίβ βοιηθίῃιηρ ΜΏΙΟΙ 15 Οὐ ἀπ 
Δεγὲ δια λιοζυ, τα ΠῈΥ ἴπ8η Μηδ οι] ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΘΙΎ 1 ἃ Ὠυροίμείιοδὶ 
ο456 : (ῶ [Π6 ΔιηΕ Π 6515 θείη βεείηρ 1 {Π6 ΘΥ6, ἃΠ6 βεαῖηρ ΜΠ {ΠῈ 
ΤΏ] Πη6, 15 ποῖ 5. ΠΟΙ ΘμΕΥ Ὀγοιρῃΐς οὐ ΟΥ̓ ΠΊΕΓΕΙΥ βαρ θεάσασθαι ΟνΕΙ 
αϑϑϊηϑί ἰδόντες : ἃη6 (4) 1{ 15 ποῖ πϑίυγαὶ {παΐ {Π6 115 γαῖ! 5Ποσ]α 6 
ΠΟηΠηΘΑ ἴο {Π6 ἰγτγϑηῖβ οἰ, ἃ5. 10 τηϑ 1 6 501Υ 15 Ὀγ {Π6 ψογαβ ὅλην τὴν 
πόλιν. ΒῸΓ {πε86 τϑᾶϑοηβ 1 οδηποΐ ὈΠῚΡ ΠΥ56] ἰο ἄρῦεα ψ ἢ 
ΘΟΠΙΘΙΘΙΠΊΔΟΠΟΙ, ΔΙ] Τρ ἃ5. 5 νΊῈν 15. 

ΤΠΒ 5εοοηα Ἐχρδηδίοῃ ρῖναβ ἃ [ΠΟΥΟΡΉΪΥ Πδίμγαὶ Δ Πα ΘΑΒΥ ΠΤ] Δ ΏΪΠΡ; 
ἴο ὡς χρή. Βευΐ ΠΟΥ δἃῖ6 ψα ἴο βχρίδίῃ {ῃ6 στρ ΔΙ ΠοΥ οὐ [Π6 οἸδιιδβ6, 
ὅλην---θεάσασθαιῦ ε οδηποί, 5ΌΓΕΙΥ, ΒΌΡΡΙΥ θεασάμενοι (ΜΠ Π 7. ἀπα 
(.) Ὀείοτε ὡς, ποὺ οι] {ῃ6 γθϑα] Πρ 56 η886 6 βδιβϑίδοίουυ 1 να οου]ά. 
ἼνΟ ΧΡ] ΠΔΓΙΟΏ5. ΠΊΔΥ Ὀ6 5ιισσαεβίβα. γε 1ῃΔΥ ΒΌΈΡΡΟΞΒε, οὔ {πΠ6 οὔβ 
Πδηα6, {παΐ ὅλην--- θεάσασθαι 15 τ, ΓΕΙΥ ΕΧΡΙ]ΔηδίοΙν οἵ ὡς χρή (΄ ἃ5 15 τρῃϊ, 

8.5, 
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νἱΖ. πΠαξ χὰ 5Βῃου]α σοὸ ἱπίο απ βεὲ {πθ ψ1Π0]6 οἰΐγ, “1δξ τπι5᾽ βἴς.). ΤῈ 15 

Βονανοσ, ἃπ οὈἠδοίίοη ἴο [Π]5 ΤΠΘΟΥΥ ὑπαΐ 1ξ ΠηΔΚ 65 ὅλην--- θεάσασθαι 

δἰπιοϑὲ θη γοὶν οὐΐοβα, πα Το νεῖ, πῃ ροϊηΐ οὗ ἴδοϊ, ργδοῖῖο}}}} ΟΠη 5 {Π 6 

νγοτα5 ἴτοτη [5 ἰταπϑ]αίίοη (“1εΐ τι σῸ ἃ5 Μὰ ΟἸΡὮΪ 1Πἴ0 ΕΨΘΓΥ͂ ΘΟΥΠΘΓ Οὗ 

1Π6 ΟΥ̓ ἀπά Ιοοῖκ 811 ἀθοιΐ"). Οπ [Π6 οἴμευ Πδῃα, τ πα δ γριθα ἰῃαΐ 
ὡς χρή, ᾿Πουρἢ ἰπ 1[56]}, ΒΕ ΓΙΟΥ͂ βρθακίηρ, ραγθηιῃθίϊοαὶ, 15 δ] ονεά ἴο 
αἴδοι 1π6 οοπϑίγποιίοη ἰπ πη {Π6 586 ΑΥ ἃ5 ὡς οἶμαι, ὡς ἔοικεν 
ΒΟΠΊΘΙΪΠη65 8γ6 (566 [ὉΓ ΘΧΑΠΊΡ]8 ΟΡ. 7γαελ. τ238 ἀνὴρ ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν, οὐ 
νεμεῖν ἐμοὶ κτλ. ΜΠ Ποία ΟἹ 1 347 4). Βαϊ {ΠΕ6Γ8 15 ΔΡΡΑγβη ΠΥ ΠΟ ΟἴΠΘΓ 
Θχατηρὶα οὗ {Πἰ5 Κίπα οἵ αἰἰγδοίίοη οὴ 850 Ἐχίβηβινθ ἃ 508]6, ἃπ4 ὅλην.--- 
θεάσασθαι 15 5111] πεατ]γ, 1{ ποῖ ααϊα, 5 ΡΟγΠΈΟΙΙ5. 

ἼΤΠΕ νίθνν {παΐ ὡς 15 Οαι154] ργθϑεηΐβ ἴῃ6 ανεϑί ΟἹ ΠΟ] 1165, ἀπ [ῸΓ 
{παῖ τεάβοη 1 Πᾶνε δἀορίεα [ἴξ ἴῃ ἴῃ6 ποίεβ. [{ 15. Π6]4 αἱδὸ Ὀγ Αϑβδί δῃηὰ 
Τλανίθς. πα ψαιρμαη. ὙΠῸ ἰδχὲ αν Ὀ6 οοιτιρί, θαΐ 11 Πᾶ5 ποῖ, 50 [ὉΓ 
851 Κπονν, Ὀθθὴ μι Ποτίο βυβρθοϊεα. [{ ἀλλά νετε τεδα Ὀείογβ καταδύντες 
Δα ποῖ Ὀείοτε ὡς, 411 ἀΠ που] ν νου] αἀἰδαρρεατ. Ἅ“)Ὸ ποΐ ἰεΐ τι5. Ὁ8 
4422164 ὃν Ἰοοκίηρ δὲ [ῃε ἰγγαηΐ, ὙΠῸ 15 Ὀαϊ ΟΠ6 τηδ ΔΙΠΟΠΡ ΤΠΔΠΥ, ΟΥ 
αἱ ἃ ἴεν ῬΕΙΞΟΠ5 ἴῃ ΠΙ5 ΤΕΈΠῈΕ, [ῸΓ 1 15 [Π6 Ἐπεγα Οἱ ΒΙΟ τπνα τητιβί ΡῸ 
ἴῃ δηά νιον ; Ὀαὶ εἰ τ᾽ εἴο. ΤὴΘ σοΥΓΙρΡίΙΟη, ΠΟΥΘΥΘΥ, 15 Ποῖ ΘΑΒΥ͂ ἴο 
ἘΧρΙαἴη, Πα 1 15 βαῖου Δ Π4 ΨΊ56ῈῚ ἴο [Ο]]ΟΥ ἴῃ 6. Μ55. 

ΤΊ: 

ΙΧ 580 Α, Β. ἴθι δή μοι, ἔφην ἐγώ, νῦν ἤδη ὥσπερ ὁ ϑιὰ πάντων κριτὴς 
ἀποφαίνεται, καὶ σὺ οὕτω, τίς πρῶτος κατὰ τὴν σὴν δόξαν εὐδαιμονίᾳ καὶ τίς 
δεύτερος, καὶ τοὺς ἄλλους ἑξῆς πέντε ὄντας κρῖνε, βασιλικόν, τιμοκρατικόν, 
ὀλιγαρχικόν, δημοκρατικόν, τυραννικόν. 

ὙἼΠΕ σαπεῦα] πηθαηΐηρ οὐ [15 ραβϑᾶρα 15. οἴδβασ, θαΐ 10 15. αΠΠῆου]Ὲ ἴο 
ἀειθυτηῖηθ ἴΠ6 Ἔχαςί ἴοσοα οὗ ὃ διὰ πάντων κριτής. ὙΠΕΙΘ 15 ΠΟ ΤΕΆΒ0η ἴο 
βιιβρθοῖ {Π6 ταχί, ΔΙ ΠΟΌΡὮ {Π6 Ρἤταβα 15 Δρρδγθηίν ποῖ [ουΠα 6Ἰβθ ΠΟΙ ; 
ΠΟΥ μου] Οτα 15 σοπ]δοΐαγα διᾳσάντων ἄαδεῖνα ἴο Ὀ6 δοσερίεά, ἐνεη τ 
διὰ πάντων ΜΕ͵Ε σΟΙΓΕΡΙ. 

Ιη {Π6 ρτορτύδγη οἰϊβα 1η {Π6 ποίεββ, Ῥείεγβθβη ἢᾶ5 σο]]δοιθα δηα {15- 
Οἰ5564 τηοϑβί οἵ {Π6 ἀν] Ὁ]6 ΠΠςΘΥαγν ον! άθησα οἡ {Π6 Αἰμθηϊδη τηθίΠοά 
οὗ Ἰπάριηρ ἴῃ ἀτατηδίια Δηα πγιβῖοα] οοηΐεϑδίθΊΌ. ΝΟΠΘ οὗ [Π6 ῥαββαρθδ 
υοϊεα ὈΥ Πίτη [ἤτον ΔΩΥ αἰτθοῖ Πσηξ προ {Π6 ογαβ. διὰ πάντων : Ὀπΐ 
1 15 ῬΟΒ51016 ἴο σοηϑβίγιος το πῇ {Π 658 Ραββαραβ ἃ ΓϑαβΟηΔ Ὁ]8 {ΠΘοτΥῪ οἵ {Π6 
0 Π0]6. βυ ]εοῖ, ἰη ΒΟ ὃ διὰ πάντων κριτής Ταροῖνο5 ψηδὶ 15 δἱ ᾿ἰθαϑβί 
8. ῬΙΔι51016. δχρ]απαίίοη. 1 Πᾶνα δάορίβα {πΠ6 ξιυθβίαμοα οἵ Ῥείβιβεπη β 
ΤΠΘΟΥΥ ἴῃ {πΠ6 ποῖθβ5, θαΐ ποΐῖ Πὶβ νον οἵ {πΠ6 ρῬδγίοι]αῦ Ρῆταβα ὃ διὰ 
πάντων κριτής. 

ΤῊ οἰδεῖ 2γίέψια γαείς αυϊάθηοθ, ψῃοἢ Ῥαίθίβεη ἄο65 ποΐ αἴβο 1158, 
15. ἃ5 [Ο]]ΟΥ͂Β : 

Απεϊαιοἰβίθϑ ᾿η Βε ας, “περ. Ρ. ο1. το: διὰ πάντων ἀγὼν λέγεται 
ὁ ἔσχατος. ἸΚρατῖνος ἸΤανόπταις ((ταῖ. 27. 157 ΚΟΟΏὨ). 

Ἡδϑγομῖι5: διὰ πάντων κριτής. Βοηθός φησι ἐν τοῖς περὶ Πλά- 
τωνος, ὅτι ὃ νομοθέτης ἐκέλευσε τοῖς κρίνουσι γράφειν τὰ κεφάλαια ἕκα- 
στον, 



374 ΑΡΡΕΝΦΙΟΗΒ ΤΟ ΒΟΟΙΚ ἼΧ, 

ΟἸΟ 1585; τοϑό, αὐτο, 1720. 
Απ ἰπβοτριίοη [ουπα ἂ Νγβα ἀηα ρα ]Π5Π6α ἴῃ Βπά, Ποῖ, τὰκ τ2ό 

1. το τετειμῆσθαί τε αὐτὸν ἀναγορε[ύσει] χρυσῷ στεφάνῳ ἐν ταῖς τοῦ διὰ 

πάντων ἀγῶΪνος] ἱερουργίαις τε καὶ σπονδαῖς, Δ ΟἾΠΘΙ 1Π5ΟΓΙΡΓΟΏΒ 

οἰτεά ἴῃ Ῥαυὶν- νίβδονα Δ εαί- ΠΕ ριςγείοῤῥα(ϊε εἴο. 5.ν. ἀγών. 

ΤΉ τοπιατῖς οἵ Βοείπιιβ ργθβοινεα ὈΥ ΗΘ μ 15 ΤΠΘΓΕΙ͂Υ 81|1π665 ἴο {Π6 

τερσυδίίοη τπαΐ {π6 παρ 5 γα ἴο πηᾶκ πι58 οἵ ἃ γραμματεῖον. “ΓῊΪ5 15 

ΔΌΘΠΑΔΠΠΥ δἰξοϑιθ [τοπὶ Οἴποῖ βοῦτοθβ (5666. ΜΌΏΠΕν σγιίθολ. δὴληορμαΖί. 

Ρ. 371 2ι. 2), ἃΠ4 4068 ποῖ, 50. Ὁ ἃ5 1 οδῆ 5866, ΠΕΡ τι5 ἴο ἰηζεγργαί διὰ 

πάντων. ΟἸαϊίπιιδ᾽ {ταρτηθηΐ, οα {Π6 οἴμοὺ Παμηα, 15 ἰπηροτίδηξ ; ἴῸγ 1 

ςΠονγ5 {παΐ [Ποτὲ τγὰ5 ἃ διὰ πάντων ἀγών Ὀείοτα {πΠ6 {πη οἵ Ρ]αίο. 

ΤῊΣ τοὶ οἵ {μῈ ἱπβοηριίοηβ, ΟἹ τοϑ5, βῖνεβ ἃ ἰδὲ οἵ νἱοΐουβ. ἴῃ 

ἃ ταυπϑῖοαὶ οοπίεϑδε αἱ Τπεβϑρίαθβ, εἐπαϊηρ ΜΠ ἢ διὰ πάντων (86. ἐνίκα) 

Ἐὐμάρων ᾿Αλεξάνδρου Θεσπιεύς, ὙΠΟ 15 4150 τη Ὠ ΠΟ Π64 δὲ [ῃ8 ὈεριπηϊηΡ 

5 ἴπ6 δυΐμου οἵ ἴπ6 βισοθβϑῖι! προσόδιον. ΠΕ 5Εοοηα, ᾿ΠΒΟΙΡΙΟΙ, 

[ουπᾶ οα Μὶ Ἡεϊίοοη, 15 ϑπΉ11ὰγ ; δηα ἴῃ ΟΙἹΟ 1719 δπᾶ τ72ο, Ὀοιἢ οἵ 

ΜΟΙ γοτὸ ἀἰβοονετεά αἱ ΠεΙρῃϊ, γα τηθοὶ ἢ διὰ πάντων ---[ΠοῸρΡἢ 1 

1710 πάντων Πᾶ5 ἴο Ὀ6 5ιρρ|164 ὈΥ ΒοΘΟΚΉ--ἃπά ὃ διὰ πάντων, ἴῃ [Π6 

56η86 οὗ ὁ διὰ πάντων ἀγών (65 ἴῃ {π6 ἰηβογρίίοη ἤοτη Νγϑα). ἀοοοτα- 

ἴῃς ἴο Βοβθοκῆ οὐ ΟΙΌ 1585, ὁ διὰ πάντων (νικῶν) 15. “' νΙΟΐοΥ ἸΠΐοΥ 

νἱοίογθϑ," {π6 πη πο Ὶ οὗ {π6 ὈγΖΘ βίνθη ἴογ {πΠ6 ὁπ Ὀδϑὲ ρσοδιοιίοη οἵ 81} 

1Π6 5 θϑϑία! ρίθοθβ ἴῃ [μ6 ἀἰϊπδιθης Κίηαβ, {τὸ [88 Ρυῖζα [Ὸγ “{ΠπῸ 

Βεδοὶ αηίπηαὶ ἰη {π6 γαγᾶ᾽ αἱ δὴ δρυιου]ίατα! 5Πον: Δηα (Π15 ἸΠΐεγρτο- 

ταϊίοη 15 Βιρροτίβα ὉΥ {πε ἴδοι {μὰΐ {πΠ6 ψίηποῦ οἵ ἴπ6 διὰ πάντων ἴῃ 

τπαΐ ἰπϑο ρθη Πὰ5 ΙΓ Δ αΥ βθουτθα [Π6 ΡὈΥΖα ἴου [Π8 προσόδιον. Α 1658 

ΡτοθΔΌ]Ὲ τΠθουν ἀπάογβίδη 5 τῶν ἀγωνισμάτων ταῖΠΕΓ ἴΠΔῃ τῶν ἀγωνιστῶν 

αἴϊοι διὰ πάντων, ἀηα ἰαῖκε5 ὁ διὰ πάντων νικῶν ἃ5. “ΜΕΓ ἴῃ ΤΠΘΏΤΘΓΘη 

Ῥτοαποίίομθη Ζαῦ πίομὶ ἄδη ϑῖδρ δυγιηρεη Παίΐα, ΔΌΘΓ ἀοοῃ [ἢ ΠῚ 

δὰ πδομδίθη βϑκοιηπηθη Μγαγ ἢ: 560 ἢ. ἃ Ροίβοη “γογαϊθηΐθ βθίπευ ΨΊΕ]- 

βοισκοὶς ερεη βοποη εἴπθη Ῥτεὶβ᾽ (Καγβεῦ σποίβα ἴῃ ΟΥ̓ΆΒΌΕΓΡΕΥ 

Τγοϊοἠιριο μι. ζγμέογγίοδέ τι Ρ. 15). [ΜΠ Ὀ6 οὈδβαγνβα {πᾶΐ ΠΘΙΓΠΟΓ 

Ἔχριαπαίΐοη τηᾶκεβ {Π6 διὰ πάντων ἀγών ἃ σοτηρθίτοη Ἰηνονίηρ; αἸδεϊηοῖ 

Δ Πα βαραγαΐῖε Ῥϑυ[οὐ ΠΊ  Π0 65 οἵ 115. Οὐ. 
Α5 {πΠ8 διὰ πάντων ἀγών τηπδῖ ΠΕΟΘΒΒΑΤΠ]Υ Πᾶνα θθθη ἀθοϊ 64 Ἰαϑί, ἀπά 

ΔΙνγαγ5, 1 ΤΠΙηΚ, σοτηθ5 δ {πε δα οἵ [Π6 Ἰδὲ οἵ νἹοΐοσίββ, [ῃ8 αϑᾶρβ οἵ 

1π6 ἰπβουρίίοηβ ἰβ ποί ἱποοηβίβίθης ΜΠ {π6 Ἐχρδηδίίοη οἵ διὰ πάντων 
ἀγὼν ἃ5 ὁ ἔσχατος, οἴνοη ἴη ΒΕΙΚΚοΙΒ “πειάοία 1... Απά, 5ίποβ ἴΐ 15 
οὈνίοιιβ {παι {τὲ Οτθοῖκα σου] 56 [Π6 ἘΧρυ ββοη8 ὁ διὰ πάντων νικῶν 
ἀῃᾷ ὁ διὰ πάντων ἀγών, [Π6Υ ΤῊΔΥ ΜΠ Πᾶνα βροίζθη οἵ {π6 πάρε ἴῃ 
1Π6 διὰ πάντων 85 ὁ διὰ πάντων κριτής, 1 ΠΔΥ 56ΕΙὴ {Παΐ ἃ 5διἰϑίδοίουν 
δχριαπδίίοη. οἵ ἰπ6 Ῥ]αίοηϊς. ρταβα 15 ῬΡΟϑβ 016 ὈΥ 1ῃ6 αἱ οἵ {π6 [η- 
ΒΟΙΙΡΙΙΟΠ5. 

Βαϊ ποιῖμοι Κι αυβει 5 ΠΟΥ ΒοροΙς 5 Ἰηἰουργοίαίίοη οἵ [Π6 ᾿πβουριοΠ8] 
56 οἵἉ διὰ πάντων 15 ἴῃ [Π6 ᾿δαδὲ ἄδρτθα βιμίθα ἴο {Π6 ϑἰζαδίοη πη {Π6 
Δεοῤμόλε. ΟἸαποο 15 ἰηνίτθ αὶ το ἀτταηρα [Π6 ΘΟΠΊρΘΕΟΥ5 ἴῃ ΟΥοΥ οὗ πεῖ, 
Δ Πα ποῖ ΠΠΈγΕὶν ἴο ἀθοίάθ ΒΟ 15 ἢγϑὲ ; ΠΟΥ ἅτ {π6 βασιλικός, τιμο- 
κρατικός, ὀλιγαρχικός οἴο. ἴῃ ΔΗΥ͂ 56η58. ΟΟΙΠΡΕΙΟΙΒ ἴῃ αἸΠδγθηΐ ἀθρατί- 
᾿πδηΐ5, {Πκ6ὸ ἴπΠ6 πυθαύλης, ῥαψῳδός εἴς. οἵ {π6 ΤΒΟΙΙΡΙΟΏΒ ; [ΠΥ Δ16 ἃ]} 
Ἰτοῖὴ Ῥορὶ πηΐηρ ἴο 6πα οδμα] ἀαἰ65 ἴῃ οὴ8 ἃΠα {Π6 βᾶῃη8 οοηίαϑί [Ὁ ΟΠ68 



ὩΡ̓ῬΕΜΨΦΘΙΘΣ. 10 ΒΟΟΚ «Χ: 375 

Δηα ἴΠ6 βᾶπη8 ριῖζει ὙΤὴ6 ΒΥροίμεβὶβ ΡΙοροβθά ὈΥ ΚΑΥΒΕΥ 15 5{1]] 1655 

ΔΡροβίίε : ἔοσ. Ρ]αΐοβ βασιλικός 15 Δηγτηρ θὰϊ “πηδηγ-51666,᾽ ἀηα Πα5 

ΠΟνοῚ Ὀεθη Ὀδαΐθῃ 1 Δ ΠΥ οσοηΐαβί δὲ 8ἃ]]. 
ἘῸΥ ἴμεβα τϑαϑοηβ 1 οδηποίῖ 566 {πδΐ [Π6 ΤηβΟΠΡΙΙΟη5. ΒΙΓΠοτίο α15- 

φογειθά ρῖνε τ15 ΔΗΥ Τα] δϑϑίβίαποθ ἴῃ δἰζειηρηρ ἴο εἰποιααίε 1Π8 

φϑηΐθηςο οἵ Ρ]αΐο, δῃά 1 5ῃοι]α θ6 {τ Ποῖ τετηαυκαά {Ππαΐ [Π6Ὺ ἅτε 8]} 

οἵ ἴῃειη 85 ἰαΐβ ἂ5 {πε ἄαγβ οἵ {πῈὸ Ἐπηρῖτθ. ὙΠΟῖα 15 ποίῃηρ τεϊενδηϊΐ 

ἴο οὔγ Ρυτροβα ἴῃ {Π6 Ἰατρα οο]]βοίίοη οὗ Ἰῃ5ου ΡΟ 5 σοπίδ!η64 ἴῃ ἈΝ ΘΙ50ἢ 

412 7η:ἐ51ςἷς (ὐγαφεογίέ)ι «67 ζαηηγ1ης (1885). 
ΤΆ τηδῦ θὲ ΜῈ]1 ἴο τηθηϊίοη 50η16 οἵ {π6 ἀΠἤεγεπε νίθννβ ΠΟ, Πᾶνα 

Ῥδεη ΠΕ ὈΥ ΡΙαΐοπίς βομοϊατθ οὐ 1Π15 αἰβῆου]ς Ῥῆταβαε. ἘΕἸοΙπαΒ 

{τα ηϑ]αῖθβ “ 4ποιηδατηοάτππι ἱπθχ ομηπΐα ΟἰΤΟΙΠΊΒΡΙ ΟΙΘη5. 486 51Π61}}15 

τααϊοαϊ"; ϑοῃ] δου ηδοΠοσ “16, ΜΕΥ ἴπ ἰτραηα οἰποῦ ὅδοῆθ ὕθευ 8116 

ἀυτοῆννερ, τ ομέβη 501], βείη ὉτΠ6 11} ἀρεῖ," σοηξεβϑίηρ μόύγενοσ (Ζ α]ο715 

μφγααί Ὁ. 603) {παῖ Πα ἢἤπαᾶβ {π6 βεπίθβηος οὔβοισθ; ϑομηΘΙοΥ “ΕΓ 

ἘΙΟΒίοτ, ἀεγ ἄθεοι 4116 επίβομει οί,» 1.6. Κἀεσ με μευ 465 Ὁτίπε}] {Ά}Π0 

ποπη ΑΙΙῈ ἀϊε ἴῃ εἰποπὶ τηιβ Κα] 5ομεη. Ὑν εἰϑίσοις ἀπὶ ἄθη Ῥτεῖβ 

Καπηρίδη, ἴῆτε 1,εἰδίθηρεη νο]επάθε Παθεη ἢ (Ρ. 312 οἵἩἨ ἢῚ5 Τ͵ΔΠ5- 

Ἰαϊοη); Ῥτδηι “ἄεγ Α1165 υτηΐαβϑεπᾶς ΕἸομίεγ ἢ; Μύ]ΠοΥ “ἀεγ ἈΙΟΒΙΕΓ, 

ει α5 δῃζΖε Ζιιβδιητηθηΐαβϑεηα βαίη 0τ{Π61] ἀΌριθί," 1.6. “ε΄ νοτ- 

βἰᾶπαϊρε ἘΪϊομίεπαθ, ἄεγ θεῖ ΑΌραθα βεῖπεῦ ΘΕτητηθ ΠΙοΠὲ ΕἸ ΖΕ]Π65, 

ϑοηάείη θη ρϑηζεῃ ὙΠαϊβθεβδίαπα 1ηὴ5. Απρα ἴαβϑί "; Τονείε “85. [Π6 

ΘΘΠΕΙΆΙ ππηρίτα ἰη {Ππϑαίτοδὶ οοηίεϑίβ "ἢ; πα Πανίεβ ἀπ  αυρῃδη “[Π6 

πᾶσα ψηο ρᾶ556ε5 βεπΐίεηος δίξεγ βοίηρ [ῃγουρ {ΠῸ ὙΠ0]8 οδ56.᾽ Ιῃ 

τηοσί οὗ {π656 νειβίοῃβ διὰ πάντων 15 ΟΟΠΒΙΓΙΕΑΩ͂ 85 1{ 1 ψΕΓα ποΐ ἃ 

τε μηΐςα] Ἔχργαϑϑίοη δὲ 811, θὰΐ τπεγεὶν δαυίνα!εηΐ ἴο διὰ πάντων διεξελθών 

οὐ {Ππ6 {|κ6 (οἴ, νι 5340). Τὸ τη6, ου 188 οἵπεῖ Βαηά, 1 βεεγηρ φεγίδίη 

[ῃαΐ ὁ διὰ πάντων κριτής 15 81. 6556 Π|14] ρατί οἵ Ρ]αΐο᾽ 5 σοπῃρδιίβοη, δηά 

σου] αἱ οπσα βυρρεϑὲ ἴο Ρ]δίο᾽Β γε οὺβ5 50116 Ῥδυιοα]8Γ Ἰπαρ6 ΟΥ̓ πάρ 65 

ἴὰ τπαιβίοαϊ οὐ ἀτατηδίίς σοτηρεί!οη58. οναῖε ἀπα (ἰδ ρΌ6}} [Π]ηΚ 

[Π6 ψοτάβ ΠΊΔΥ͂ τηθᾶῃ: (1) ἴπ6 πάρε ψηο ἄδοιίάεβ [Π6 ρηΖεβ οἵ 4}]} 

[πε ἀϊδεγεπὶ Κίης οὐ οοπίεϑίβ ; (2) οὐ 81] {ῃ6 ρυῖζεβ, 6.5. ἢτβί, βεοοῃά, 

(Ὠϊτά ἴῃ {Π6 58π|6 σοπίεϑβξ ; (2) πΠ6 πάρε ψῆο ρᾶνε {πῈ6 πα] ἀβοίβίοῃ 1ῃ 

5016. ΠΊΠΙ5ΙοΔ] ρεπίδίῃϊοθ. [1 Πᾶνα ΔΙΤΕΔῪ ρίνθη ΤΥ ΒΥΟΙΠα5. [ῸΓ 

τεὐεοιπρ; {πε ἢτϑὲ βυρρεϑίίοη ; {Π6 Βεοοηα τη8Κ65 διὰ πάντων ΡΓΔΟΙΟΔΙ]Υ͂ 

οἴΐοςα, ἴου ἴξ 15 οὈνίοιιβ {μδὲ 411 [Π6 ρυῖζεβ ἴῃ [Π6 βᾶτηθ οοπίεϑί τητιϑὲ Ὀ6 

δινατοα ὈΥ [Πα 5άτηα δας που ; [Π6 {πίττα 15 ΤΊΟΓΘ γεαβοπΆ 0 ]6, ΔΙΠΟυΡῊ 

1 οαπποῖ ἀρτθα {παΐ “πέντε ὄντας σοηνε 5 8η Δ] πο. ἴο 1Π6 Ρεπίδι ]οη." 

ΤῊΘ ποτα πέντε ὄντας τοίετ οἵ σοιγβε ἴο {πΠ6 οομηροιτοτβ, βασιλικόν εἴς.» 

Δ ποῖ ἴο ἔνε αἰΠεγοηΐ βα ]εοί5 οἵ σοτηρθΠΠΟη. 
ΘΓ ΕΙΟΒατά 7600 βιιρρεβίβ ἃποίμου νίαν, ὙΠΟ ΔρΡΡΕΔΙ5 ἴο ΠὴΘ 

ἀεϑεγνίηρ οἵ οοπϑίἀεσαίοη. Ηδ ὑτῖαθ. 85 [Ο]]ΟΥ͂Β :-- 
“«Α οἷπα ἴο 16 56η56 οὗ διὰ πάντων ΠΕΙΕ 15 βίνβηῃ ὈΥ ἴΠο56 ρὮγαϑ 65 

ἴῃ ψΠΙοἢ διά ΜΠ τῃ6 ρεηϊνα ἀδποίθβ {Π6 ταηρα οὗ ἃ ΘΟΠΊΡΔΓΒΟῚ ΟΥ̓ ἃ 

οοπηροίοη : 4.., Πα ΧΙ 1ο4 ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων (“ ΔΙΠΟΠΡ, 8]]} Ὗ 

Ἡετοά. 1 25 θέης ἄξιον διὰ πάντων τῶν ἀναθημάτων : 14. νι 63 εὐδοκιμέοντι 

διὰ πάντων. ΤΠΘ Ρῆ͵ᾶ56 ὁ διὰ πάντων ἀγών τηδῦ Ὀε ἃ ἴεῖβ8 Θχργεβϑίοῃ 

(τῆς οοηίεϑε ἔτοτη δπιοηρ 81], -- “ἴῃς οοπίεβι οἵ ἴποβα βεἰβοϊβα [τ ΠῚ 

ΔΙπ τς; 811 οὐ “ἀἰδεπρι5ηθα δἀπιοηρ 411) ἴογ {Ππαΐ οοηίαβί ἰὴ ΜΒΙΟἢ {ΠΕ 



“476 4}ΡΕΜΦΙΟΣ 5 τὸ δΟΟΚ 7Χ. 

σοι ρθε ουβ ΕΓ οἱ διὰ πάντων εὐδοκιμήσαντες, ἴῃοΞ6 ΜηΟ Παά ἄοπα Ὀεϑὲ 

δΙΠ ΠΡ 811 1[π6 σομηρθ τοι5,--- Πανίηρ; να] π]5Πεα [Π61Γ τοϑρεοίϊνα ορρο- 

ποηΐβ ἴῃ {Π6 ῬΓΘΙΙΠΙΠΑΤῪ οοπίοβίβι ὃ διὰ πάντων ἀγών ποι]! ἢ 15 8 

παῖ {πὶ οἱ ἱπίθγργείεσ 98}15 11, ὁ ἔσχατος, ἴΠ8 ἤΠΔ] οοπίεδί. ΕῸΓ 

ΘΧΑΠΊΡΙΘ, ἱπ 1μ6 αἰ Πγγατηθίς ἀγών αἱ ΑἸΠΘη5 ἴΠθῖθ ψΚῈΓΘ [8 ΟΠΟΓΊ56Β, 

9Π6 ἴου βοῇ ἐπθε. γε ΜΠΠ 5ιρροβε {παὶ {Π656 ἴβη οοιηρείθά, ἴο ὈΕρΊη 

ΜΠ ἢ, ἴῃ Ραΐτθ. ὙΠθη ὁ διὰ πάντων ἀγών ψου]ά Ὀ6 {πΠ6 ΠηΔ] οοηΐοϑε 

Βεύνεθη {π8 ἔνθ ομοσιιβθθ [εἴς 1 δέαΓ [Π6 ῬΥΘ ΓΙ ΠΥ σοπίοβίβ. ὃ διὰ 

πάντων κριτής χου]Ἱα Ὀ6 ΔΠΥ οπ6 οὗ [π6 (ἢν) πάρεϑβ 'π ὁ διὰ πάντων 

ἀγών. Τὶ 566 ΠπῚ5 ῬΡοβϑβί]8 {παΐ [Π6 ΠΠπδίγαιοη ἔτοπι [Π6 ἢΠ8] ἀβοϊβίοἢ 

ἴῃ [Π6 οοηίεϑί οἵ αἰ Πυγαιηῖς ΠΟ 565 ΠΊΔΥ Πᾶν6 βίσιοῖ Ρ]αΐο ἃ5 Βανί ηρ; 

ἃ. ΒΡθοίαὶ Πίμοϑϑ θβοδιιβα 04 σοπηρθ [ΟΥ5 ἃΓΘ 1Π Πα ΘϑΈΟη. ὨΘΤΘ." 

Π| 

3, 

ΤΧ 581 ν. π. τὸν δὲ φιλόσοφον, ἦν δ᾽ ἐγώ, τί οἰώμεθα τὰς ἄλλας ἡδονὰς ᾽ 5.) ᾽ 
΄ὔ Ν Ν “ Β.Χ 3 ΝΝ μὲ 3. Ἂς ΕἸ ΄ Ν . ἄπ - 

νομίζειν πρὸς τὴν τοῦ εἰδέναι τἀληθὲς ὅπῃ ἔχει καὶ ἐν τοιούτῳ τινι ἀεῖ εἶναι 
“ 

“- τς δ 3 

μανθάνοντα τῆς ἡδονῆς; οὐ πάνυ πόρρω, καὶ καλεῖν τῷ ὁντι ἀναγκαίας, ὡς 
“- Ὑ οὐδὲν τῶν ἄλλων δεόμενον, εἰ μὴ ἀνάγκη ἦν; 

Τη (ῃΐ5 ἀἰβῆουε ραβθαρθ 811 [ῃΠ6 μ88 μᾶνβ ποιώμεθα ἰηβίεαα οἵ τί 

οἰώμεθα. Τῇ ΟΙΠΕΙ ταϑρθοῖς {π6 τοχὶ ΜΠ 1 Πᾶνα Ρῥυπῖθα ἄρτεαθ ΜΠ 

Α ἀπᾶᾷ Π; ΠοΥ ἰβ ἔπειθ 8ΠΥ ἱπηρογίδηϊ ναυδηΐ ἴῃ [Π6 1ΠΙΘΤΙΟΥ Μ55, Ἔχοθρί 

νομίζειν οὐδέν (ἴοτ νομίζειν) ἴῃ Ξ ἀπά ἃ ἔδνν οὗ 115 ΠΟΠΡΘΠΘΙΒ. 

ποιώμεθα ν͵ὰ5 το ὈΥ ϑοΠηοίάοσ, ΠΟ5886 ἰγδη5] [ΠΟ 15. ἃ5. [Ο]]ΟΥΒ :-- 

«Οη ἄδπι ΥΥ5ϑθηβο μα ΠΘθΘ πάθη δθεῦ, βαρίθ Ἰοἢ, 501]]16ῃ ΜΓ πιο ΐ 

δι θθη 4455 ΕΓ ἀ16 δηάογη ΑΠΠΘΠμ ΠΗ Κοϊίθη 1ἢ Με ρΊΘΙΟἢ τη ἄδοὺ Ὧ45 

ὙΔΝτα τῖθ 65. ἰϑί, Ζι Θυκοπηθη. ὉΠ ΠΠΠΠΘΓ ΙΕγΠ 6 Πα δα 50] μα ΝΥ εἶδα 

Ὀεςομαπιρε Ζὰ δοίη ΓΛ βθῆν επιίογηΐ νοτὰ ΔηρΘηΘΠπηθη Πᾶ]Ὲ ἀπά 516 1ἢ 

ἄον Τῆδὲ ποι μυνθπαϊρε ποπηΐ, 815 ἀ6γ ἄθι δηάεγῃ πἰοῃξ Ῥαρεῆτθη νυ γας, 

ΘΠΠ 65 ποδὶ ποίμννθηαῖρ ἄτερ ΘΟ] ΘΙ θυ οΠ Υ Παα ΔΙΓΘΔαΥ (ἀκα α 

16 ραβϑᾶσθ ἴῃ [Π|5 ψγ, δχοβαρί [ῃαΐ ΠΘ [6]] 10 ΘΥΓΟΥ ΟΥ̓ΘΓ οὐ πάνυ 

πόρρω. ὙΤῆδ οΟὈ]δοίίοη5 ἰο ϑοῃ πα 4ει5 νίθῦ μαννα ὈΘΘῃ Ροϊηίβα ουὐξ ὈγῪ 

ΘΙΔΙΠΡαστη ἀηα οἴμεῖθ. ὙΠΘΥ͂ ἅτε ὈΥΘΗ͂Υ {Π656: (1) ποιεῖσθαι ὈΥ 1561} 

οαπποῖ τηθδη “ Θχίβεμμαγο, “ ϑιδίποτε᾽; (2) ποιώμεθα τὰς ἄλλας νομίζειν---- 

τῆς ἡδονῆς οὐ πάνυ πόρρω 15 ποῖ Θαα]να]οηΐ ἴο ἄρ᾽ οὐ ποιώμεθα---τὰς ἄλλας 

νομίζειν--- τῆς ἡδονῆς πάνυ πόρρω, ΜΏΪΟΝ 15 Παῦ ΜΈΙΟΙ ΘΟΒΠΘΙ6Γ. {τα 8] ΐ65. 

Θ66 δῖ50 Οτάβου ,526ς. σισογς. {γι 567721. 1]. ῬΡ. 1τ9---23. Τοναιί δίζθηρί5 

ἴο δναᾶθ {πὲ βεοοηά οἵ {πε56 οὈ]θοίοηβ ΟΥ̓ ἰγα ηϑ]δί!ηρ “ΠΥ Μἷ)0Ὰ ΒΈΡΡΟΒΕ 

{παῖ 1πΠ6 ῬΗΠΟΘΟΡΠΟΓ τοραγάβ {Ππ6 ΟἸΠΘΙΓ Ρ]ΘαΒΌτα5. ἴῃ τερασα ἴο τῃ8 

ΡῬΙβάβατγα οἵ Κπονίηρ [Π6 ἐγαίῃ, δα ἴῃ 1Πᾶΐ ΡαΥβας ΔΌΙαΙηρ; αἰνγαγ8, ποῖ 850 

ΨΕΙῪ [Ὰ ἴτοπὶ [πΠ6 Ηδάᾶνθη οἵ ρ᾽βαϑιιγθ, 8π4 {πᾶΐ ΠΘ Ο8 115 δ θ;. ΘΠΕ 

τηδϊκίηρ; τῆς ἡδονῆς οὐ πάνυ πόρρω 5115} ΠΥ ἸΤΟΠΙΟΔΙ, ἃ5. 1Γ “ ᾿ηἰθ πα 64 ἴο 

ΘΧΡΙΘΒ55 {πᾶξ [Π6 ΡΒ] ΟΘΟΡΠοΓ Πᾶ5 ἴῃ Κηον]θαᾶρα {Π6 ἔππ|8 ΡΙεαβαγα." ὍΤῊΪ5 

Θχρίδηδίίοη ἴ5, ἴο 580 [Π6 Ἰεαϑί, οὔβοισ; 1Ε 1 ὉΠΑοΙιβίαπα 1 ΠΡ ΠΕΪΥ, 

ἐγρρατα5᾽ Π]ΘΔ 5 “νΆ]165, ἃΠ4 ποιεῖσθαί τι πρός τι 50ΓΘΙΥ σδηποΐ τη 

ἐἴο νᾶῖθ ομδ [Πϊηρ ἴῃ τεραγά ἴο δηοίθου. 
Τη Πῖ5 ΡΠ 5η6α ἰταηβιατίοη. Τονεῖε μα Δοααϊ βοθα ἴῃ τἰάβειβ τί 



ὙΒΕΕΧ ΘΕ 10 ΒΟΟΘΆ 1. 5317} 

οἰώμεθα, ».ὈϊΟ ἢ ἃ Ιατρα τηδ]ου ἐν ΟὐἨ οὐο5 Πᾶνα ἀρρτονβα (ΜΌΠεγ, Ῥσδηῖὶ, 
Ἡδετπιαηη, Βαϊζεσ, Μαάνιρ, (αι ρ 611). ὙΠῚ5 δ πἀδίϊοη, ἡ ΠΙΟΝ 15 ΘΑΘΥ͂ 

ΘΠΟΙΡΉ, τί ἀπά π᾿ θεΐηρ Ππεϑαυ]ν ΔΘ Πτ108] 1Π τ1Π018]5, Τα που 65 8}} απο] γ 

ἴῃ [Π6 βαυ]ογ ρατί οἵ {πῈ βεπίθποθ, δπα 15 ΤΠ Οἢ πεδίεγ ἤδη [8] τη}}5 
μὴ οἰώμεθα. Τὶ 15 4150 Δῃ διριτηθηΐ ἀραϊηδὶ μὴ οἰώμεθα τῃδΐ 1ξ ΤΕ] ΌΪΓΕ5 
15 ἴο τϑδα νομίζειν οὐδέν ἔοτ νομίζειν : ΜΠ1|6, οἡ {Π6 οἴει Πδηά, ἃ5 500 ἢ 
85 τί οἰώμεθα νχὰ5 σοτγιρίεα ἰπΐο ποιώμεθα, [Π6 οὐδέν γι ]0ἢ τα Ππαὰ τὴ Ξ 
εἴς. πηαῦ Βᾶνα Ὀβδη ἱπίτοάμοθα ᾿ηΐο ἴπ6 ἰεχὶ ἴο ρὸ ΨΈΠ πρός ἴῃ {Π6 
56η86 οἱ “ποιίῃίηρσ᾽ (1.6. “οἵ πο δοοοιηΐ᾽) “1ῃ σοιηρατίβοη ΜΠ ̓  εἴς, 
ΘΧΘΟΙΙΥ ἃ5 ἴῃ τί οἰώμεθα τὰς ἄλλας ἡδονὰς νομίζειν πρὸς οἵ {πε ΟΥΠΡΊΠΔ] 

ὉΠΟΟΙΓΙρίΘα ἰαχί. 
Οπεῖος Πανε δἷ5ο αἰ Πογε τ] ον ἀθους ἐΠ6 ογ5 μανθάνοντα---πόρρω. 

Τὴ οε5 {π6 βεπίθποθ σοηΐαϊῃ ἔνγῦ7ὸ ΠΙΘ5ΓΟΠ5. ΟἹ ΟΠΪΥ οπαῦ ΟΕ {Πο886 0 
δοςερὲ {Π6 σοπ]εοΐατα τί οἰώμεθα, (ταϑοῦ πα ΜΌΠ]ΠΕΓ σαρροβα {παῖ ποτα 
15 ΟΠΪΥ ἃ 5ἰηρῖα χιδϑέίοη. ὙΠΘ ἴοσμηοτ (1.6.) Ὀ145 τι8 οοηβίγιθ τῆς ἡδονῆς 
κτλ. ἃ5 “400 ἴῃ βίπαϊο ἃ νοϊπρίαξα ἴατη ρτορα δθαϑί, αὐ 1185 εἰϊδπὰ τανετα 
Πεοοδβϑαγίαϑ Δρρε!]εῖ" εἴο., ἰακίηρ καὶ καλεῖν ογ΄ ὥστε καὶ καλεῖν. ΤῈΘ 
Ιδῖτου ἰην τ 5 115 ἴο ΘΔΥΓΥ ΟἹ {Π6 τοῦ οἵ τοῦ εἰδέναι ποΐ ΟΠ]Υ ἴο εἶναι (ἴο ΜΏΪΟΗ 

οὗ οουγβο ἴξ αἰδο θε]οηρ5), δας Ἔνεη ἴο καλεῖν. ΕΔΟῊ οὔ [Π658 Ἔχρ᾽ δ 08 

ἴ5 ΘΠ ΠΥ πηϑαι5ϑίδοΐουυ ἴῃ Ροΐηΐϊ οἵ ᾿πϑϑηῖηρ; ἃ Πα ΟΥὨ ΒΥΔΙΏΓΉΔΓ. 

ΤΠΉοΞῈ πὸ ΠοΙά {δαὶ ποτε τα ὑνοὸ παδϑίίοηβ πᾶνε ΒΙΓΠοτίο τηδθ 

1ἢ6 ἢτθὲ επᾷ νι μανθάνοντα (Ρταηῖ], Ἡεττηδηη, Βαϊζοσ, (αηρὈΕ]}}). 

Ασςοοτάϊηρ ἴο {ΠΕ ῚΓ νἱεν, (Π6 τηθαηῖηρ 15 “Δηα ψῃδί, ἅτ 6 ἴο 5ΡΡΟΒΕ, 

15 ἴΠ6 ῬΒΠΟϑοΟρμ τ βϑεπηδία οἵ [Π6 οΟἴπογ Ρ]βαϑῈΓ65 ἴῃ ΘΟΙΠρΑγίβοη ΜΠ 

ἐπαΐ οἵ Κπονίηρ {π6 ἐγαῖῃ 85 1τ 15, ἀπ θείηρ ἘνευπΊοσα ΘηραρΘα 1ῃ 500 ἢ 

80 ἰητθ]θοῖπδ] ρυτϑιῖεῦ Μαβὶ γα ποῖ {πῖηἰς {πᾶς 6 δοοοιηΐβ ἔπαθε ἴαγ 

τοιπονεα ἴτοπὶ ἴτπ6 ΡΙεάϑιτε Ῥ᾽ εἴο. (( δι ρὈ6}1). Τὸ 1ῃ15 {πεῖ ἅτε {0 

οδἠεοϊίοη5. τῆς ἡδονῆς 15 ποῖ ὈΥ 1[56}{ σοπηπηθηβιγαῖθ ΜΠ “Ζγηε6 Ρ] Θα5ΌΓΕ;, 

Εἰ ΠῚ ΠΕ, οΥ (45 ΘΠ ΟΓΘΥ 5ε 6 πη5 ἴο Βο]ά “4. 1 δή. Χντ . 230) 1ῃ 2.2. 446 

(γοήτευμα, οὐχ ἡδονήν) : Πα ἴῃ ΔΗΥ οᾶ5ε ({ΠΟυρΡἢ [Π15 ΘΟΠΒΙ ἀθγαΠοη 18 

1655 γι εἰ ρ ἢ 1Υ) 1ὲ 5ΒΒου]α [Ο]Π]ονν ταί μοῦ (μδη ργεοβάβ οὐ πάνυ πόρρω. “δ 

Βτϑῖ οδ]θοίίοη ἰ5 πιεῖ ὃν (διηρε}}}5 οοη]θοΐατα τῆς ἀληθινῆς, οΥ ὈΥ τῆς 

« ἀληθινῆς: ἡδονῆς. ὙΠΕΓΘ 15, ΠΟΕΨΕΙ, ΠῸ 5'σῃ οἵ οοΥγαρίοη, Ἔχοεθρῖ 

{π6 ἴῆτεα ἀοίβ ρἰδοθᾷ ονεῖ τῆς ἡδονῆς Ὁ ἃ Ἰαΐεν παπᾶ ἴῃ Α, δηὰ {παῖ 

ἰ5. ἱπϑαβηοϊεηῖ, ΑἸΠουρῃ Βαϊζεῦ Ὀγδοκεῖβ {πΠ6 οἤδπαϊηρ ογάθ8. Μδάνὶρ 

(Α4υ. Ογίϊ τ Ῥ. 431) σου] ἐπηεπα ἴο τὸν δὲ φιλόσοφον ---τί οἰώμεθα--- 

πρὸς τὴν---μανθάνοντα ἡδονήν, ΟὈΞεγνίης; ΠΠ16 {γα]γ {παι “ τε] ]ιδα ἡδοναί 

ΠΟ νἱἀοπίασ ῬΒΠΌΘΟΡΠΟ τῆς ἡδονῆς (ππίνεῖβαθ) πάνυ πόρρω, 5684 Ἰοηβ6 

ΔὉ δὰ, Ζυδτη ἴρ56 ρεγοίρίαι." ὙΠ6 βοϊ ποι ΠΟ ἢ 1 ΡτΌΡΟβα ἴῃ ἴΠ6 ποίθϑ 

Βα5 501ὴ6 δ ΠΠΥ ἴῃ Ροϊηξ οὗ τηβαπίηρ ΜΠ Παΐ οἵ Μδαάνβ, Ὀὰϊ γθα ΓΕ 5 

ΠΟ αἰϊογαίίοη οὐ {πε ἰεχί. [{ 866 πῚ5 ἴο π|6 ἴο 6 ἴγεε ἔτοτὴ ἃ}} [ῃ68 

ἀἸΠου 65. ΜΠ οἢ. ἀγα ἸΠΠογθηΐ ἴῃ [Π6 ἀῦονε Ἐχριδηδίοη5. 
[1η τοιϑ8, Μτ Ἐν Μεγτῖοκ βαρραεβίθα [Π6 [Ὁ] ΟΊ ηρ; Ἰπἰο  ργθίδίοη : “Δ ῃ 

ΟΥ̓ ΙΠΔΓΥ κριτής Πᾶ5 ἴο ἀνγαγα, 580, ἴἤγθῈ 8 ῬΓΖῈ5 ἴο ἴθῃ σομρ ΕΟ 5 ; ἢ 
(Ποτθίογε βεϊθοίβ {Π6 ἢτγϑῖ, βεοοηά, δηα {Π|Γ ᾿γΙΖοἸΠΠ6Υ5, Δηα Ἰθανεβ {Π6 
τοδί πη βου πηϊπαϊθα. Τῆς διὰ πάντων κριτής σΟΘ5 ΤΙΡΉ ΓΠγΟῸΡἢ Α]} {Π6 
σομρδττοῦ5, ΡΙδοῖηρ, 411} 1 ογάθυ, ἀονῃ ἴο {Π6 Ἰαϑί, ἃ5 ἴῃ ἃ 5000] ο]855, 
[τοπὶ ἢγϑί ἴο ἰεπῖῃ. ΤῊ]5 15 Ἔχδοῖὶν [Π6 τηθδηϊηρ γα γα Ὀν 16 οοηίδχι. 
Τὴ τεδαϊηρ.. 1 νγὰ5 βίσαο Κα Ὀγ {Π6 [6] οἰζοιι5 Ἔχργθϑϑίοη οἵ [16 ασθθκ, ἃη6 {ΠῈ 
ΔΌβοΠοο οἴ σου ϑρο Πα Πρ ῚΥ σοηνθηΐϊθηΐ ρῆγαβα ἴῃ Πρ] 58." ΑΔ. Μ. Α ἀδηι.] 



4η8 ΦΕΡΕ ΧΟΡ 79. ΒΟΘΙΘ ς: 

ΙΝ. 

ΙΧ 588 Β. ἄθρει ὅτι οὐδὲ παναληθής ἐστιν ἡ τῶν ἄλλων ἡδονὴ πλὴν τῆς 
τοῦ φρονίμου οὐδὲ καθαρά, ἀλλ᾽ ἐσκιαγραφημένη τις, ὡς ἐγὼ δοκῶ μοι τῶν 
σοφῶν τινὸς ἀκηκοέναι. 

ὟΠο 86 τῶν σοφῶν Θ.4ΠΠ0811Π0}5 ΔΏΒΥΕΓ 15 “Δ εῖθα ὡς ἐγὼ δοκῶ--- 
ἀκηκοέναι, ὨΪδΊ [8]1οΥ, 8Δ4 λίοδιε Ἰρϑῖιβ Ῥ]δίοπβ ταίδγθηδα βιπηΐ." 
ΑΡατγί δἰζορείμοῦ Ποπὶ {πὸ ἀϊβρυίβα πιθβοη ἃ5 ἴο {Π6 ῬΥΟΓΙΥ οἵ {Π6 
Ῥαλϊλοότες, 1 15 ΨΕΥΥ ὉΠΠΠΚΕΙΥ {παῖ Ῥ]αῖο 5ῃου]α τϑίευ ἴο ΠΙΠη561 ἃ5 τις τῶν 
σοφῶν, πα ποπὲ οὗ {πὸ οἰδεῖ Ῥαβϑϑαρθθ ΠΕΙΘ. 5010 ἢ 8. ῬΡῆγαβα οσσ 5 
Ἰεη45 ΔΠΥ͂ ΒΙρροτί ἴο [Π15 Ἔχραηδίίοη. ϑοΠ] ει πηδ μευ ( ]αΐολς ήασέ 
Ῥ- 694), ϑ5επη ἢ] ((ὐρ. “ΖΕ γἼζυ. 1 Ῥ.. 242), Δα ΖΕ]]οτ΄ (Π Ρ. 548 1. 2), 
ΒοΙ4 {παΐ {π6 επῦτα ΔΙ ΓηΘηΐ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΕΒ τὴ6 “Φαϊόμς, Ὀὰΐ ἀο ποΐ 
ἀἴβοιθ5 [Π6 ψοταβ τῶν σοφῶν τινός. Τί 15 ΤΟΙΕΓΔΌΪΥ ΟἸΘΔΥ, ἃ5 ΘΟ ΠΟΙ ΕΥ 
ΡοΙηΐβ ουΐ οἡ Ρ. 312 οἵ 15 ἰτδηβίδίίοη, ἰηδὲ τῶν σοφῶν τινός 15 ὁπ6 οὗ 
{Ππο56 πο 1ὴ «ΖΦ λ24. 448 ἢ. τα βαιά ἴο σοπϑιθσ {Π6 50-0 8166. Ρ]Θαϑι γα 5 
οἵ [ῃ6. ὈΟΑῪ τηΕΓΕΪΥ λυπῶν ἀποφυγαί. ΠΕ ραβθᾶρα [ἴῃ αι βίο 15 85 
[Ο]ΠΠΟΥ5 : 

Σω, Ὄντως γὰρ τοὺς πολεμίους Φιλήβου τοῦδε, ὦ Πρώταρχε, οὐ μαν- 
θάνεις. Τρω. Λέγεις δὲ αὐτοὺς τίνας; Σω, Καὶ μάλα δεινοὺς λεγο- 
μένους τὰ περὶ φύσιν, οἱ τὸ παράπαν ἡδονὰς οὔ φασιν εἶναι. ἸΤρω. 

Τί μήν; Σω. Λυπῶν ταύτας εἶναι πάσας ἀποφυγάς, ἃς νῦν οἱ περὶ Φίληβον 

ἡδονὰς ἐπονομάζουσιν. Πρω. Τούτοις οὖν ἡμᾶς πότερα πείθεσθαι ξυμβου- 
λεύεις, ἢ πῶς, ὦ Σώκρατες ; Σω. Οὔκ, ἀλλ᾽ ὥσπερ μάντεσι προσχρῆσθαί 
τισι, μαντευομένοις οὐ τέχνῃ ἀλλά τινι δυσχερείᾳ φύσεως οὐκ ἀγεννοῦς, 

λίαν μεμισηκότων τὴν τῆς ἡδονῆς δύναμιν καὶ νενομικότων οὐδὲν ὑγιές, 
ὥστε καὶ αὐτὸ τοῦτο αὐτῆς τὸ ἐπαγωγὸν γοήτευμα, οὐχ ἡδονὴν εἶναι κτλ. 

ΒΟΠΠΘΙ 615 ΔΘ μΠΠοδίΙοη, 50. [ᾺΓ ἃ5 1 φοβθβ, ἢὰ5 Ὀθθῃ βΈΠΟΙΔΙΪΥ 
δοσαορίεα ὈΥ τεοεπί ΟὙΠ65 ; ̓δπ 1Π6 ῬᾶΓΆ11615 ἀῖα ἴοο οἷοβα ἴο δάμη 
οΓ ἀουδὲ: ποίβ 1ἢ Ρατιϊουΐατ γοήτευμα 85 ΠΟΠΙΡΑΙΘα ΜΠ ἐσκιαγραφη- 
μένη. Βυΐ [μετα 15 Π|16 ἀργθοιηεηξ οἡ {πΠ6 σαδβίίοθ ῈΟ ἔπεα ἢαίθυβ 
οἵ ρΙβαβίζα 816, αηα {Πᾶν Βαγε Ὀαθη γΑΙΟΙ5]Υ ἜἘΧρ δ ΠΕ 6 δ5: (1) Δ ΠΒΊΠθΠ 65 
δΔηα {[Π6 γηῖοβ (τθαη ἠό. 416 ᾿γευῶληηηρο ὦ. 11. ἡ. “1 γιἠζεζἠογιος Ζζι 
4. δέ, δολγγζέον Ὁ. 28 δια ΖΕ]]6τ τ Ρ. 306 7. 6) ; (2) “ΡΙΟΡΔΌΙΥ Ῥγίμᾶ- 
δοτιιϑίηρ {ΘΠ 65 οἵ Ρ]αΐο᾽ 5, “ἦσψπο, δαορίηρ ἃ τἰξια] οἵ δχίγειηδ τΊρΟΙΓ, 
ἀἰβιηρι5Π64 {Ππουηβεῖνεβ Ὀγ [Π6 ν]οθηςα οὗ {Π61Ὁ ΠΕ ρδίῃ]65 τοναγάβ τὰς 
ἡδονὰς τῶν ἀσχημόνων " (Οτοία ΖάηΖο τὶ Ρ. ὅτο ὕ1., πα ἴο βοιπενπαί {Π6 
βϑτη8 εἴξοίϊ 4150 ῬΥΆΠΕ] 1ῃ Π15 ΤτδηβἸδίοη οὗ {πε Δ εῤιόίίς Ρ. 422 21.. 311); 
(3) Τϑειηοογίιβ αηα ἢϊ5 δα πειθηΐβ (ΗΊγΖεὶ ζγιζεγο. σις ΟἸεογος 21170ς. 
“δο727:. 1 ῬΡ. 14τ---152, ἀηα Ναίοτρ 1ὴη “γε. Καὶ Οφεοῖ. ὦ. Φλτδ τπὶ ΡΡ. 522 
--528, δηὰ ἴῃ 2)16 Μίλέζα «. «Ζλογιοκγος ΡΡ. τ64---τ79). ὙῊΘ τϑβρθοῖι] 
ἴοηθ ἴῃ ΜΏΙΟΙ Ρ]αΐο, θοίἢ 1 {π6 ΖΦ ζὦμς δὐνὰ ἴῃ {π6 Δ εῤιόζηε, τη ΕΟ ἢ5 
1π6 δυίμοῖβ οἵ {Ππ6586 δη{|-Πεοηιβίς ἰΠπθουῦεβ ἄοαα ποῖ ρϑιτηϊξ τ5. ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΕ παΐ ΑΠΕΒΙΠΘΠΕ65 15 ᾿π απ θα, ΤΕ 15 ΠΙΟΥΘΟυ Υ ἱποοπϑίβίθπε Ψ] 
[Π68 βτόββϑῆθϑα ΜΠΙΟΉ ρεγνααθα ἴῃ6 Ουγηϊα ΡΒΙΠ]ΠΟΒΟΡΗΥ ἴο βιιρροβε ἐπδΐ {Π6Ὺ 
Ἰοοκβά προὴ [ἴῃ8 ἸΏΒΘΘΠΪ ΡὈ]Θαβιτεθ ἃ5. ἀθ]πβῖνα ἃ Πα ἴα]δα ; ΠΟΙ νγἃ5 
ΑΠΕΒΙΠΘΠ65. ἴῃ ΔΩΥ͂ 56η858. οἵ {Π6 ἴεγη δεινὸς λεγόμενος τὰ περὶ φύσιν. 



ΡΣ ΠΟ. 7 ῬῬῬΘΟΟΊΚΣΥΙ͂ΧΣ: 279 

ΓΓΠεβα τβᾶβοῆβ, ΜΉΘ ἀτα ἴο ΤῊΥ ΠΉΠ4 ΘΟΠΟΙτδῖνα, ἀγα πτρϑαᾶ ὈΥ Οτοία, 

Δηα ΞαρρΙεπιθηϊθα ΜῈ ρτθαΐ ΔΌΠΠ1ν ὈΥ Ναΐοτρ. 

Ι ἄρτθα ἢ νοη ΑΥΠΪπι, ΠΟ ἴῃ ΠΙ5 του οὐ Ναίοτρ ((Ο7,. ψεί. τι. 

[ΟΣ 1804 Ρ. 889) ΕἸΠΡΒΔΙΙΟΔΠΥ ταὐεοῖβ {π6 αἰζοιηρίθα ἸἀοηΠοδιίοη οὗ 

{Ππε56 Ρ]βαβιγα- Πίθυβ ΜΠ Πα π]οοτι5 ΔΠ4 ΠΪ5. [ΟΠ] Ονγοῖβ. ὙΠ6 ἰΟυΠ6Γ 

οἵ Ηδάοηίβπι σοι] 5ΌΓΕΙΥ παν σ ἢᾶνα ἰοία!]ν ἀδηϊθα {Π6 εχίβίθηοθ οἵ 

ΡΙεαβατα (τὸ παράπαν ἡδονὰς οὔ φασιν εἶναι “Δ λ11. 1.5.}; ἀῃα ΡΙαῖο ([η 

ϑρί[6 οἵ ΗΙτΖΕΙ 1.6. ΡΡ. 146 ἢ) νὰβ ποῖ Ἱκοὶν ἴο ἰτθαΐ [Π6 Ατοῆ- 

πηδίουία δὲ ὙΠ 50. πιο σοπϑι ἀθγδίίοη δηα τεβρεοῖ. Ναίουρ᾽ 5 εἰα δογαΐθ 

φοιηρατίβοη οἵ Πεμπηοουϊτ5᾽ οἰ Πίοα] ἔγαρ πηθηῖ5 νυ Π [Π6 τ ΠΠΡ5. οἱ Ρ]αῖο 

ἴηγοῖνεβ ΠΠΔΠΥ͂ ΠΒΙΡΏΪΥ ϑρεου]αίνα σοι ἰ παίίοηβ, πη [Π6 ἔῸ ΨΤΙΓΕΥΒ 

Θ6 Ιου [{ αγεῖ ἰοπ ἢ πα ἀποίποῦ Ἔχοθρῦ [ἢ ποτὰ] ἀπ ΡΟ] σα] σοτητηοη- 

ΡΙδοθβ δηα πιαχίπηθ ἴου ΜΟΙ Ράγα]16]5. οὰῃ τϑϑα ΠΠγ 6 ποῖα ΠΌπι [Π6 
ΟἾΠΕΓ τε πηαίη5 οἵ ρυαθ- ϑοοσδίῖο ΠΠογαίτσθ. ἱ 

ΤΠΕετα ὅτα, 1 {ΠΙη1κ, βίτοηρ ροϑιτῖνε τϑᾶθοηβ [ῸΥ ΠΟΙ Ιηρ, ᾿π νἱτίπαὶ 
ἀρτθαπηθηΐ ΜΠ Οτοίθ, ἐπαΐξ Ρ]αΐο Πᾶ5 ἴῃ υἱεν Ργθδ μοῖ5 οἵ ἴπ6 ΟΥρἢϊο- 
Ῥυιπαροσεδῃ τηοτὰ] ἃ η« τα] ρΊοιι5, ΞΟΠΟΟΪ. 

Τὴ 16 ἢτϑι ρίαςβ, γα ἤμα οἵ μαὺ ραββᾶρεβΊη ψ ΠΙΟἢ Ρ]αἴο 41Ππ465 ἴο {Π15 
οἶαβ5 οἵ πιουα] ϑί δ5 σοφοί ὙΠΕΥ ψεῖα Ρ]αϊοβ ῬΡΥε  ΒΟΥΒ. 1Π Ἀ55ΘΓΠηΡ 

1π6 ἀοοίτίπε οἵ παν πα] ᾿πηπηουία ΠΥ Δ Πα {γα ΠΒ ΜΙ ΡΤδίΙοη ; ἀπ ἴῃ {Π6 

ἥζλο (81 Α Π) ῬΙαῖο τϑίουβ ἴο ἴπαπὶ ἴῃ {Π|8 σοππθχίοη ΟΥ̓ ἴπ6 ψογα5 
ἀκήκοα γὰρ ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν σοφῶν περὶ τὰ θεῖα πράγματα κτλ. 
ΤῊ ἴδπιοιιβ ραβϑᾶρα οἵ ἰῃ6 Οογρίας (492 ΕΠ.) ψ ποτα τ[ῃ6 ΟΥἸΡΠΪο- 
Ῥγιπαροτγθδη νῖϑνν οὗ {π6 ῬΟΟΥ 85 ἃ ἰομηῦ---σῶμα σῆμα---ἰ5 ΕΧρομΠαΕ6, 
Ὀερίηβ ὅπερ ἤδη του ἔγωγε καὶ ἤκουσα τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς τέθναμεν, 
καὶ τὸ μὲν σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα κτλ. Τί 15. ΘΥΘΏ ῬΟΒΒΙΠ]6. [Παὶ οἱ σοφοί 
γγὰ5 ἃ ΤΟΟΟρΡ ΒΕ ΨΥ οἵ (6βου]ηρ--5ομηθιπ165 ποῦ ψιτΠπουέ ἰτοηγ --- 8 
τεργεβεηίαινεβ οἵ {π6 Οὐρῃΐς Ὀτοιμευμοοά. Ιθίθποῃ πῃ Πῖ5. Διεάγία 
(ΡΡ. 124, 133) οἰΐεβ ἴῃ βιρροτέ οἵ {ῃ15. σοηϊθηίοη ΒΌΟΡΠΟΟΪ65 24 62 ἤδη 
γὰρ εἶδον πολλάκις καὶ τοὺς σοφοὺς | λόγῳ μάτην θνήσκοντας, ἃπά 
Ἐατίρι 465. 276. 513 ἴ. λόγος γάρ ἐστιν οὐκ ἐμός, σοφῶν δ᾽ ἔπος, Ι δεινῆς 

ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον. ὙἼΤΠΘ 5565 ΜΏΟ ταρρεδιθα δεν {ΠῈῪ 
ΜΕΙΘ ΒΙρΡΡΟΒΕά ἴο πανα αἰεα---Ργίπαροταβ, Ζα]τλοχίβ, Ατιβίβαβ. εἴο.---γ6 
ΘΘΉΘΓΆ ν οοππροίθα ψΠΠ τ[ῃ6 Οτρῃϊο οὐ (ΚοΠάς Ζεγολοῖ τι ΡΡ. 28 ἢ. 
90 [{), ἀπ {πῈὸ ρονεῖ οἵ ᾿Ανάγκη ννὰ8. ἃ ΤΠαγαοίογίϑιίο ἔβαΐασα ἴῃ {Π6 
βᾶτηβ οὐθθα (ΠΙδίθυίο 1.6... Αποίπου ρίαθθ ἴῃ ΠΟ Π σοφοί μὰ5. ἴ[Π6 
58 116 Τοίδσεποθ, δοοοσαϊηρ ἰο ΠΙδίθ ἢ, 15 Αθβοῆῃ. 5. Κ΄. 936 οἱ προσκυ- 
νοῦντες τὴν ᾿Αδράστειαν σοφοί. ἼΠ6 ροάάεθ5 Ααταβίεϊα Ρ]αΥ5. ἃ ἰαυρθ 
Ρατὶ ἴῃ [Π6 ΟΥΡΒΪς {πεοϊορυ (οἴ. ὙΠοιήρβοη οὐ Ρ]. “Ζλασάγ. 248 0), ἀηὰ 
ΔΕΒΟ ΠΥ ]5᾽ Π1η6 σεγίδι Π]ν σαῖη5 Δα Π 04] ροϊηΐ 1{ νγχα ἄσταα ΜΠΠ ΓΙ ΘΙ ΘΙ ἢ, 
ΔἸΠΟουρΡῃ ἴῃ 15. Ῥαγίϊοι δ ᾿πδίδποα 1 οδηποῖ ταρατα {Π6 τϑίθγθησα ἃ5 
Ρτονεα, Μ|55 Ηδιτίβοῃ μαβ βιρρ!εα τὴβ ΜΠ ὕννο οἴ ΠοῚ ράββαρθθ ἴο [Π6 
58 1ὴ6 εἰΐεοῖ, οὔθ ἴῃ Επι. 7071 1130 ὡς λέγουσιν οἱ σοφοί, Ποῖα τΠ6 
ΔΙΠβίοη 15 ἴο 50Π16 ΠΕΠΊΘΙΙΟΔ] πη ΘΑ βγη 5 ΘΟοΟΥἸηρ το ΜΒΙΟΠ ἃ τι] 
τα πὶ μα5 ἴο 6 Ὀπ1]Π, ἀπ ἀποῖμεὺ ἴῃ Ἐλιτ. 27. 9358 Πιηαοτῖ καὶ γαῖα μῆτερ, 
Ἑστίαν δέ σ᾽ οἱ σοφοὶ βροτῶν καλοῦσιν. Τῇ {Π6 ἰαδῖ οἵ {π6568 1ῃϑία ΠΟῈ5 
οἱ σοφοί ππαοιθίεα]ν τηθαη5 {πΠ6 Ῥγιπαροτγεδηϑβ ; 566 Ρ]. Φλαφαῖγ. 247 ἃ 
δ ηα ὙΠοΙΡΒΟη δα ἴος. 

ΘΘΟΟΠΩΪγ, [Π6 οοποδρίίοη οἵ ἴΠ6 πηγθα! ν Πα “ηρυτγ γ᾽ οἵ ὈΟΟΤΙΥ 



380 ΖΦ ΡΡΕΦΧΖΟΖΚ5 σὸ ΖΟΟΚ χΚΧ. 

ΡΙΘαβαγα ἢὰ5 ἴῃ οἱοβαϑί δἰπηιῖγ ἢ [ῃ6 ἀοοίτπα οὗ {με Φάαφαο. Τὶ 15 
ΠΉΡΙΙΕ4 1ῃ ἴῃς Ζλαραο, ἃ5 1 15. Πεγα (οὐδὲ παναληθὴς), [μὲ 1Π6 ΡὈ]Θαβιγοβ 
Οὗ 56Π86 8Γ6 ποΐ, 5{Π10{Π 7} 5ρβαϊκίησ, Ρ]Θαβιγα5 δί 8}] (τοῦτο ὃ καλοῦσιν οἱ 
ἄνθρωποι ἡδύ, 6ο Β τὰς ἡδονὰς καλουμένας τὰς τοιάσδε, οἷον σιτίων 
καὶ ποτῶν κτλ. 64 Ὁ: οἵ. 4150 69 Β ἃπηα δι Βὶ Ποία ἴῃ {Π6 ποίε5); δπά 
7ι5ῖ 45 56 η51:18] Ρ]θαβαγα 15 Ποῦ ἀβοϊαγαα ἴο 6 “ἱπιρατγο᾽ (οὐδὲ καθαρα), 
50. αἰδοὸ {πΠ6 “Ζλαφάο Τσομβίδ ΠΥ Ἰηϑιϑίβ οἡ 1ἴῃ6 πεβα οἵ ριιτβοδίίοη 
(κάθαρσις) ἔτομη {πΠ6 Ὀοαγ Δηα 15 [τι8[5 (66 «Α-- 68 Β, 69 8, 6, 80 Εὶ Νἰ,, 82 Ὁ, 
108 Β, 114 6). Νον [{ 15 ὈΓΘΟΙΒΕΙΥ {Π686 ἃ πα ἢ -ΠΠ|κ6 νίθνγβ ΟἹ 51η, (Π8 
γα]δίίοη οἵ θοαΥ δηα 5011], εἴο., ψνΒΙΟῊ ἑοσιπεα {Π6 Καγηεὶ οὗ ἔπε Οτρῆϊο- 
Ῥγιπαρογθαη τ οτ]ΠΠὙ (ΚΟΠ6 1.6. Π ΡΡ. 121---τ36, τ6ο---170), Δη4 
ΡΙ]αΐῖο ὨΙΠΊ5ΕΙΓ ἄοαβ ποῖ ἄΘϑῖγα ἴο σοησῈ8] {Π6 βοῖγοβ ἴτοιη ψΏΙΟῆ Πα 
ἀεγνεα ΠΙ5 Ἰηϑριτϑίίοη (5ε6 ζαΐξ 40ο Ο 8Π4 οἴπεὺ εν! άδηςθ ἴῃ ϑ.4}Π}Ὀαιη)- 
ὙγΟΒΪγα Ὁ οἡ “αφά. 62 Β δηἃ ἈΟΠαΒ ].Ο. Π ΡΡ. 265---295). 866 450 οἡ 
ΙΧ σδ6 8. 

ΤΠ6 ψοτβ δεινοὺς λεγομένους τὰ περὶ φύσιν ἴῃ τπ6 ΖΦ ]εῦμς 56 ο πὶ ἴο 
5ηεν (Πα Ρ]αΐο 15 {Πθύβ {ΠῚ Κίηρ ἴῃ ΡδυΠοα]αγ οἵ οοτίαϊη 2} 2 αρογίρίη' 
Οτρῆϊοβ. ΤΠ6 Ῥυιπαρβογθδηβ “Τρ ς νν6}1 6 ἰοιπηθα δεινοὶ περὶ φύσιν. 
ΤΉΘΥ ῥα τη ἢ δἰζθηίοη το {πῈ [πη εγργοίδειοη οἵ πδίαγα, ἐπουρ ὑπὸ ν 
αἸἃ 50 Δοοογα!ϊηρ ἴο ἃ ΠΙΠΠΘΓΙΟΔ] ΔΠ 6 σΘΟΠΊΘΙΤΙΟΔ] 500} 1151 (τοί ].ο.). 
ΤῊ ΘΧρΥΘβϑΊ 0 “ΒΥ ΠῚ Ο]]51Πη᾽ 5 ΠΟ Εν ΟῚ Ἰποουγεοῖ, 1{- 85 1 τὨΪΠΙς ψ ἢ 
Βαυτηδί Ζαγίν γεοῖ Ζλ1}. ΡΡ. 312 [.--ἴἰῃβ Ῥγιπαρογθαη Πα Ι5, δὲ 81] 
ενϑηΐβ [ἢ [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] [ΟΓΠῚ Οὗ [Π6 {πϑουυ, ΕΥῈ. 5ρϑίϊα], ἰῃ ν]Οἢ οα56 
δεινοὶ τὰ περὶ φύσιν 15 ΕνΕΠ ΙΏΟΙΘ ΔΡΡΙΌΡΓΙΔΙΕ ἃ5 ἃ Ἑθβοτρίίοη οὗ {Π8 
Ῥγιπαρούθαη8). [πῃ {Π6 ῥγθβεηΐ ρᾶβϑαρα ἴΠθγα 15 ποιῃϊηρ (θεγοπά {π6 
ΡῬΆΓΔ]16] 1 τΠ6 “Ζ ζοόι5) ἴο ᾿παἸοαΐθ ἃ ΠΥ 5ρεοῖα] τεΐεγεποα ἴο Ργίμαρο- 
ΤΟ 8 η5, ΔΙ[ΠΟΌΡΉ, ἃ5 ἈΟΠα6 ἢὰ5 βῆθνη, [Π6 ΠΊΟΥᾺ] Δ η6 ΤΕ]]ρΊοι5. ἰθδοῃ]ηρ 
οἵ ΟΥΡἢΙο5 ἀηα Ῥυγιπαρογθαηβ νγὰ5 [ῸΓ 81} ργδοΙ]ο8] ρΌΓροΟϑαβ {Π6 5816. 

ΝΕ 

ΙΧ 584 Ε---δδ α. Τὴ {Π15 αἸ Πα] ραβϑασα {Πς γεδϊηρ οἵ Ῥατίβ Α δηά 
411 [Π6 θεϑί μ88 15 ὥσπερ πρὸς μέλαν φαιὸν ἀποσκοποῦντες ἀπειρίᾳ λευκοῦ, 
καὶ πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω λύπην ἀφορῶντες ἀπειρίᾳ ἡδονῆς ἀπατῶνται; 

Ιὴ 1τῃ6 ἰθχὶ 1 μανα [Ὁ]ονεα ϑοῃΠΘΙοΥ 1ῃ τοϑαϊηρσ, ἢ Φ δπηᾶ 
ΕἸοτ. 0, ὥσπερ « δὲ: Ἰηβίεδα οἵ ὥσπερ, ἃΠ6 ΘΟΠ]ΘΙΕΥΠ ΠῚ ἴῃ ρτϊπτπρ 
τὸ ἀλυπον οὕτω πρὸς λύπην ἴο᾽ πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω λύπην, ΠΊΟΝΙ 15 1 4]} 
1ῃ6 Μ85. 

1 ν1}} 68] ἢτϑὲ στ ὥσπερ--- ἀπειρίᾳ λευκοῦ. ὍΤΠ6 5ἰγιοίατε οὗ [Π6 
Οἴδιι58 ὑόν [Πδὲ 11 15 ΠΊΔΙΠΪΥ 1ηςο θα το Ὀαίαποα ἀπηα Π]πβίγαϊε καὶ--- 
ἀπειρίᾳ ἡδονῆς. ὝΠαΙ Ῥαίηρ {Π6 οδ56, 15 1 ΡΟΒ510]6 ἴο ἀϊβρεηβα ψΠ δέ 
Αἰζου ὥσπερ, [ΟΥ̓ ΜΏΙΟΙ {Π6 Δα ΠΟΙ 15 ΝΕΥΥ 5] ρῃς Ὁ 

Ιη 15 75, δαί, Ζολ χμαθσέ φάϊοδ τ ΡῬῃ. 46 ἢ. Νευκίγοῃ ταπλαγκβ 
γοθα ὥσπερ πρὸς---λευκοῦ, ἀΘ5οΥεπία 605, Π] βοιπὶ 1111, 46 α θι15 
1η Δηθοθ θη 115 ΒΕΓΠΊΟ δϑί, σοιηρδγϑηΐαγ, [ἃ ἀοοθπηΐ, 4851 δ Ὀβοϊναηΐ 
ΘΟΙΡΑΙΔΌΟΠΘΙΙ ; ΠΠΔΠῚ τι Τ]ΔΡῚ5. ΡΘΙΒρσπδη εἴ ρεγίβοίαιη Θχῃϊθδῖ, 
Δα ρῥτγδδϑίοσθα βου ρίου καὶ πρὸς --- ἀπατῶνται, ΠιΠ]]Δ ΠῚ Δ ΠῚ ΠΑ ΌΘΠ5 
ΤΑ ΙΟΏ ΘΙ ΘΟΓΆΠῚ, απιὰ8 δηΐα ὥσπερ ροβῖία 5ι1ηΐ,᾽ σοΙηρδτηρ ([οΥ τΠ6 τι858 



ΦΡΡΕΝΧΘΕ 70 ΒΙΟΟΧΚΧ Υὰχ. 481 

οἵ ὥσπερ) [Π| 413 Ὁ, ΙΥ 432 Ὁ, Ε, ΥἼΠΙ 557 Ὁ, Χ 6958, ὅτ: 6, Ὁ ἀηα δ αφώ. 

60Ε. τα. Ηεγπηδηη 4150 ἄρίθθϑ ἢ ΝΕΌΚΙΤΟΙ 1ἢ Θχοϊπα!ηρ δέ. Τί 

15. σογίδ!ηΥ ἵτας (μα ὥσπερ εἸέηε ἀϑγηαἸΐο τὴ ὈΘ ἵππ5. πι564. (586. Οἢ 

ΥΙ 497 8), δα ἱπαβπιπο ἢ ἃ5 ἀπατῶνται {πγΠ]5Π 65 1ῃ 6 ΔηΓΠ 6515 ἴο σφόδρα 

μὲν οἴονται, γα σαπποῖ ΠΘΙα ἀἴβρθηβα ΜΠ δέ. ὙΠ ΘΟΠΠΘΙάοΥ πα τΠ8 

οἴποῖ δαϊίοιβ, 1 πὶ ἐπογαίοσθ στο ποίδητν ΟὈΠροα ἴο ἀδβοτῖ τῃ6 Ὀεβδί Μ85 

ἴῃ {Π15 Ρᾶββᾶβξ. 
ΤΠΕΙΟ ἰ5 1655 ΠΠΔΗΙ ΠΥ ΔΙηοηρ; οΥἸἶο5 ἀθουΐ καὶ πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω 

λύπην. Α5 16 νογάβ δίαῃμα ἴῃ ἴΠ6 μ85, ΡΠ] βθη655 15 δαιδίθα ΜΠ ἢ 
ΒΙαοκ, Ῥαΐη Μιὰ ὅταν, δηᾷ ΡΊβαβϑαγα ἢ Ὑ Πϊ6. [Ιη Ροϊηΐ οἵ ἴδοΐ, 
Βονενασ, ΒΙΘΟΙς 5Βου]α σΟΙΓεΒροηα ἴο Ῥαΐῃ, πα ΟΥαΥ ἴο Ῥδίη]Θβ5η 658. 

ΤΠΟ βεοοπα μαπᾶ ἴῃ φ {τἰ|6 ἴο δνοϊᾷ (ῃ6 απο] Ὀγ δανίδιηρ [8 
{Δ ΠΘροϑιοη οἵ μέλαν Δηα φαιόν, ἀπ 50. [οὐγείε ἰγϑηβ]αΐθϑ, “που, ποῖ 
Κπονίηρ ΡΙΘαϑιγα, οὐ ἴῃ σοπίγαβίηρ, ραΐη ΜΠ [Π6 ἀΌβεποθ οἵ ρϑίῃ, 
ΜὨΪΟΗ ἰ5. Κα οοπιίταβίίηρ ὈΪαοκ ΜΙ ΟΤΘΥ πϑίθδα οἵ ψΠϊῈ " εἴς. Βυΐ 
ἀπειρίᾳ λευκοῦ 15 ποΐ “ἰηϑίεδα οὗἨ ΜῃϊΕ᾽; ΔΠ6, ἃ5 Θομπθιάθγ οὈβετνεα, 

φ5 ἰ5 σου τΟηΡ, ΟΥ ΠΟΘ ΘΓ ἱσπούδηΐ γοὰ ἅτ οἵ ψῃϊΐθ, γοι 60 

πο τηϊδίακε ὈΙαοκς πε οοπίταβίθα ΠΏ σγογ. ϑομπθι θυ ΠΙμηβΕ] , 
[ο]Ἱονγεα ὈΥ ϑ[Π] θαῦμα δηα ἴΠ6 οἴποῦ βαϊίουβ, 15 οοηΐθηϊ ἴο ΟὈΘΥ {πῸ 
Μ85 “4υΐα ρει οοάίοεϑβ πηπίαγα πο Ποοὶ. Ηἰδ5 δχρ᾽ηδίίοη, πκ {παΐ οὗ 
ΘΕΔΠθαστα (“τε8 βοάδιῃ τϑαϊί, βῖνα ἄο]οῦ πιχία «ΟἹ οτῖ5. νδουταΐθμη, 5ῖνα 
ἀο]οτῖς νδουτίαβ ᾿αχία ἀο]ογετη βρθοίδυι αἸ δία ἢ), 15 ἰαῖαὶ ἴο {Π6 Ὀαϊδηοα 
οὗ {Π6 ἵνο οἴδιιβες ὥσπερ---λευκοῦ Δ η4 καὶ --ἡδονῆς : ΠΟΥ 15 10 ῬΘΥΠΊΙ551016, 
ΜΊ ἢ τῃ6 Οχίοτα βαϊΐοτβ, ἴο ἀείεπα [ῃ6 μ5 τεδαϊηρ ὈΥ οδ]Π]Πηρ {μαΐ ἃ 
εἰα ηρλέ5 νυ ὨΙΟὮ [ἢ ΤΘΔΠ ΠΥ ̓  νον 65 Δ ἢ ΘΥΓΌΠΘΟΙ5 16 ΠΕ ΠΟΔίΙΟη. 

ἘῸΓ {Ππ656 τϑᾶβοηβ, ἴπΠ6 Μ85 816, 1 Ῥεϊϊενβ, γτοηρ. ΤΠΏΕΙΘ 15 Π|||6 ἴο 
σΘἤοοβα θέε ϑο ἢ] συ ΟΠ οι 5. ὕνγοὸ οομ]δοίμγοϑ τὸ ἄλυπον οὕτω πρὸς 
λύπην Δῃηα πρὸς λύπην οὕτω τὸ ἄλυπον, πε Ξεοοηα οἵ ψ ΠΟΙ τνα5 δἰζου- 
ΜαΙα5 ταρεαϊθα Ὀγ ὟΝ. Η. Ὑποισρβοη (7 οἡ Ζ΄. ν Ρ. 218. ΜῈ 
Εϊοματάς (ΟἿ, ον. ΝΠ Ὁ. 294), 1 ταῖμπει ρῥγϑίδεσ ἴμ6 ἢγβί, ομθῆν οἢ 
δοοομπηΐ οὗ ἴῃ6 εὐζαϑηλ15. 

ΥΙ- 

ΙΧ 588... Ἡ οὖν ἀὰ ὁμοίου οὐσία οὐσίας τι μᾶλλον ἢ ἐπιστήμης μετέχει; 
Οὐδαμῶς. Τί δ᾽; ἀληθείας; Οὐδὲ τοῦτο. Εῤ δὲ ἀληθείας ἧττον, οὐ καὶ 
οὐσίας; ᾿Ανάγκη κτλ. 

ΘΈΟ ἰ5 {πΠ6 ἰοχὶ οἵ 811 πε θεϑὲ μβ8. ΤΠΘΊΘ 15 ΠοίῃΙηρ ἴῃ 8ΔηΥ οἵ 1Π68 
οἴποῖς ἴο ἱπάϊοαΐθ [Π6 Ῥγθϑεποα οἱ σουτιρίοη, ἴογ {Π6 ναγαηΐβ μὴ ἀεὶ 
ὁμοίου (υ ἘῚοΓ. ΒΕ) ἃ τοῦ μηδέποτε ὁμοίου (7 ἅπ4 ἃ ΒΊ]οτομτη6. Μ8) 
ΔΥΘ ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ ΟΗΪΥ αἰαπηρίβ δῖ διηθηδίοη. 

ὙΠῸ ται !!ομὰ] τθϑαϊηρ 15 πη ἰδ ηΠΘα ὈΥ ΘΟΠΠΘΙοΥ πα {πΠ6 Οχίοτα 
οαϊῖοιβ. Οἱ ργδιητηδίϊοαὶ ργοιπα5 1 15. οἶθαγ (1) ἴπαὶ Τί δ᾽; ἀληθείας ; 
Οὐδὲ τοῦτο οἰαπα5 ἴον Τί δ᾽; «-ἡ ἀεὶ ὁμοίου οὐσία; ἀληθείας ««.τι μᾶλλον 
ἢ ἐπιστήμης μετέχει:»; Οὐδὲ τοῦτο: 4150 (2) {πα Εἰ δὲ ἀληθείας ἧττον 
οἰδπαᾶϑ ἴον Εἰ δὲ ἀληθείας ἧττον «“ μετέχει ἡ ἀεὶ ὁμοίου οὐσία». δε Πᾶνε 
πο τίρῃε (ἢ ΘΟ μηδ 461) ἴο δχρ]αΐη Τί δ᾽ ἀληθείας ἃ5 Τί δ᾽, ««ἢ;» ἀλη- 
θείας, οΥ ἴο ἀπάεοτϑίαηα ΟὨΪ. «μετέχει τι: ἁἴϊτει εἰ δὲ ἀληθείας ἧττον. 
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Τονϑίς ἀπά (δηρΡ 611 ἄο ποῖ βχρίαίη {π6 σοπβίγποιοη, ας ἀρρᾶ- 
ΓΟΠΠΥ͂ τεραγά {ῃ6 ᾿ηἰτοάποίοη οἵ ἐπιστήμη ἃ5 Οἴΐοδε 8ἃΠ4 ᾿γγα]ενδηί. 
“ῬῸΓ [Π68 581κ6 οὗ Π15" (Ρ]αἴο᾽ 5) ““διρισηθηΐ 1 νγου]α Πᾶνα ὈΘΘη βα!Ποῖθηΐ 
ἴο οὈΐαϊη {Π6 Δα πη 5θ: 0 {πδὲ {τὰ ἃ ηα Θβϑεῆσοα ρὸ τοροίμεῦ: {παΐ [ῃ6 
ΡΙθαβαγεβ οἵ 1ῃ6 Ῥοάγ, Ὀεῖηρ 1655 {{π|6, ΓΘ αἶδο 1655 γθα]." Τί Δρρθδῖβ 
ἴο Π|6 416 ΟἸΘαΥ {παῖ Ἀπ ΓΘ Οη οὗ ἐπιστήμη ΡΙαγ5. 8ῃ Πηροτίδηξ 
Ρᾶτί ἴῃ [86 ιβιπηθηΐ. ΘΌΓΟΙΥ 1 Πηιδὲ τοίου το, ἃη ἃ Ὀε Ἰητογργθίθα Ὀγ, 
ἐπιστήμης ΔΊΓΕΔΟΥ ΠἸΘΩΠΟΠΘΑ 1η τὸ δόξης τε Π δῖ: εἶδος καὶ ἐπιστή- 
μῆς κτλ. 

15. 1 Ῥοϑϑιθ]6 ἴο γθοοηο]6 {Π6 φσταπηΠηδ [1681 σοΠβίγποῖοη οἵ 1[Π6 Μ8 
ταχίὶ ψ ἢ σα ἢ δη ᾿πίογργθίδίοη οἵ ἐπιστήμης [Εἴ τ5 (τν. 

ΤΠΗς Βείηρ οἵ τῆς βυβι κα, ἃ5 ἄρρθᾶγβ πομη (Ἰδιιοοβ πολὺ διαφέρει 
τὸ τοῦ ἀεὶ ὁμοίου ἴΔ ΚΕ ἴῃ σΟΠΠΘΧΙΟη ΜΠ {Π6 ῥγθνίοιβ 5θηΐθησθ, Πᾶ5 
τΟΤῈ Βείηρ δηάᾶ τῆοτα γαίῃ, {πη τΠς Βεῖηρ οἵ {Π6 Πθνε κα Π88. 
Τ {πογείοσα {π6 Βείηρ οἵ [Π6 δυθισκα Πᾶ5 85 ΠΟΙ ρατῦ τη Καπον]θᾶρα 
8.5 1ἰ Πᾶ5 ἴῃ Βείηρ δηᾷ 1ῃ Ὑ τα (ἡ οὖν--Οὐδὲ τοῦτο), γγα ΓΔῪΥ 1ΠΓῈΓ (5 Π0 6 
μετοχή ἴ5 ΤΟΟΙΡΓΟΟΔ]) ἰμαΐ Καον]βᾶρα ἰθὺ Πὰ5 ΤΠΟτα Ρατί ἴῃ Βοίηρ δΠά 
ἴῃ Ττυτ (πᾶ Πᾶ5 {πΠε6 Βείηρ οἵ {πε βενεῖτκα. (Τὴ ᾿πίδγεηοα 15 {πδ8ῖ, 
Ὀθι ῬΙαῖο ἄοθϑ ποίΐ ἄγαν 1, ἃηΠα] Π]5 8 οὗ ΘΧΡΓΘΒΒΙΏΒ, ἈΠΠΊ56}} ΘΕΥδ ἢν 
(068 ποῖ ᾿ην]τὰ τι5 ἴο 4ο 5ο. 1{πἡπγὸὲ σου] πηᾶῖα ἢ ἐπιστήμης -- ΞΞ ἐπιστήμης 
οὐσία, ΜΥΏΙΟΉ 15 ὈΔΓΟΙῪ ΡΟΒΒΙΡ]ς, οΥ 1 νὰ τϑδᾶ ἢ - ἢ}: ἐπιστήμης 50. οὐσία, 
ΟΥ ἐπιστήμη ᾿Ἰηδίεδα οἵἁ ἐπιστήμης, [815 Ἔχρ᾽αηδίίοη ὈΘοοη65. δα βίου 10 
[1561 ἀηα {Π6 ᾿πίδσε ποθ 15. 8150 θδϑίεῦ ἴο ἄγαν.) Βιΐ {πΠ6 νου 5 εἰ δὲ 
ἀληθείας ἧττον, οὐ καὶ οὐσίας ; ρτεδεηΐ δ 1ΠΒΌΡΕΓΘΌ]6 ἀἰΠΠου]γ. ὍΤΠΘΥ 
οδηηοί Ὀ6 ἴηΔ46 ἴο 8511 ΜΠ (Π15 Ἰπτθγρυθ ΔΙ ἢ {1655 6 τηακα 16 
56] ΘΟ οἵἁ ἧττον «“μετέχει:» ΘΙΠΘΓ (4) ἐπιστήμη (οΥ ἡ ἐπιστήμης οὐσία), 
ΟΥ̓ Εἶδε (ὁ) τὸ μηδέποτε ὅμοιον (ΟΥ τὰ οἷον σίτου κτλ.); ΕΥΡΟΙ [ῃ8 ΟΗΪΥ 
ΡΟΒ51016 σγαγητηδίϊοα] σα] θοΐ, 50 [ὯΓ ἃ5 1 σδῃ 866, 15 ἡ ἀεὶ ὁμοίου οὐσία. 

ΕῸΥ ἰἢ656 δπα οἴου γθάβοη5, 5016 ΟἵἩ ΜΠΙΟΠ ἃγα πτρεὰ ὈΥ Ν᾽ ΕΥΠΊΘΏΓΘη 
Ρηαΐ. δέμά. ΡῬΌ. ττ4 ἢ, {π6 ἰδχί τππϑβί, 1 ἴθασ, θῈ Ῥτοποιποθα σοΥΓΙρί. 

ΤῊ επηεηάδίίοη ΒΟ ἢ 1 ΠᾶνΘ γεπίμτθα ἴο ῬΓΗΐ ΒΌΡΡΟΒ65 [Πδΐ {ῃ68 
ΘΙΙΟΓ 1165 1ὴ {Π6 5676 οἵ οἔ μετέχει. ΒΥ ΓΘΔΑΙΠΡ; ἀεὶ ἀνομοίου [ΕΞ μηδέποτε 
ὁμοίου) ἰηϑιθδά οἵἉ ἀεὶ ὁμοίου, αι ἡ ἐπιστήμης 56. οὐσία Ἰηϑίοδα οὗ ἐπιστή- 
μῆς, Ἰὶ 5. ῬΟΒ51 016 ἴο ἱπίγοάποθ [Π6 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ σΟηίΓαϑέ 1 Τεβρθοῖ οἵ Βεϊηρ 
804 Ὑτατῃ Ὀεδύνθθη [Π6 Πανευ κα (10 ΜΠΙΟΠ 5100 γένη 845 ἰοοα εἴο. 
Βο]οπρ), αηα Κπον]εᾶρε, ψΒΙοἢ ὈΕ]οηρ5. ἴο [Π6 Ἔνεσκο, ἈΚ. α. Βυϊν 5 
ΕΘ .Οη. ΡτοσΘ 5. ΠΡΟῚ ἐ55 ΘΠ Δ }}ν [Π6 5886 ῬΓΠΠΟΙΡΙ6. ΑΠΕΥ δΔἢ 
δου ἈΠΑΪν 515 οἵ 1815 Ράδδᾶβ6 ((( Δου. ΣΤ ΡΒ. 289 [{) Π6 ῬΙΌΡΟΒ6Β5 ἴο 
τ6: ἢ οὖν ἀεὶ ἑμοίου σιτία μᾶλλον ἢ γ) ἐπιστήμη μετέχει; ΓΠΙ5 ΒΌΡΡΈΒΕΟΙ 

τεραγ 64 1ἢ 1{561} 15 τῆογα δἰζγδοίϊνα ἔπη [Πδὲ ΠΟ. 1 ἤανε δαορίβα: ΤΟΥ 
ἴι οοπιταδίβ [Π6 ΡΑγ σα], Ἰηϑίθδα οἵ [Π6 σεποταὶ, τ ἢ [Π6 ῬΑΙΓΟΟΪΔΓ, 
Δα τΠπ5. ΠΊαΙτο5 ὅλως ἀοι]ν ΔρΡρτορταίθ. Βαϊ οὐ ἴῃ8 οὔξ Βαπάᾶ, 
τβτουρηουξ {Π6 ΜὙΠ0]6 οἵ 1815 διριιπηθηΐ Ρ]δΐο τι565 [ἢ68 ψοτα μετέχειν ΟΠΙΥ 
ἴῃ οοπηηθχίοη ΜΠ Βεΐηρ ἀπά ΤΥαΐῃ : Ποτθα5. ΒΌΤΥ οοπηθοίβ 1 ὙΠ τῃΘ 
“δ ΕΓ- ΚΘ’; δηα οἡ 1868 ΟἸΠΕΓ ΠΑΠΩ 1ξ 15 ΘΧΕΓΘΠΊΕΙΚ ὉΠ] ΚΕΙ͂. τΠαΐ ἢ ἧ οὖν ἀεὶ 
ὁμοίου σιτία-- ἐπιστήμη 5Ποι14 Θνϑυ μανα θθθη οοιτυρίθα 1ηἴο ἡ οὖν αεὶ ὁμοίου 

οὐσία οὐσίας τι- ἐπιστήμης. ΒΥ ἜΧΡΙΔΠΔΊΙΟΩ Οἱ [Π6 ΘΥΓΟΙ ἸΠνΟΪγ 65 ΟΠ 
ΑἸΕΟρτΡΗΥ πᾶ ἴουγ βιιβεαιθηΐ δαἀδρίδι!οηΒ. ΟΥ̓“ ΘΟΥΓΘΟΙΟΠ5.᾽ 1 νγ6 
ψ6 6 ἀθα]ηρ ΘΗΪΥ ΜΠ δῃ ΘηιθΠ 64 ΜΒ {π|κ6 Φ, 5110}. ἃ γθϑίογδιοη ΠΡ 
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ΒῈ ῬΟβ51016---ργοῦθδ 16 16 σου] ποῖ Ἔνθ {Πθη Ὀ6 ο8}164: θὰῈ 1 ἀουθὲ 1 
1Πθτα 15. ἃ 51η616 ἰπϑίδησθ ἴῃ ΜΉΘ 1 οαη Ὀ6 5πθνῃ (Πᾶΐ Ῥαι5 Α Πᾶ5 
5ΠΠ τθα ἴο {Π15 δχίεπί πῃ [Πϊ5 Ῥαγ οα]ΑΥ αν. 1 5ποιυ]α Ποναναὺ Ὀ6 ΟΠΪΥ 
ἴοο ρ]αα ἴο δοςερί ἃ οοηνϊποίηρ επηθπἀδίοη οἡ {Π6 11π65 ᾿Ἰπαϊοαϊθα Ὀγ 
ΒιτΥ, ἀπά 1 Πᾶγβ βϑρεηΐ ΠῸ 5Π18}} ἃπηοιπί Οὗ {ΠΠ|6 1Π ΕΥΥΙΩΡ ἴο ἄδνδα 
οπ6, ΜΠ Πους αἰαῖ ηρ ΔΗΥ͂ ΤΟΤΕ 5ϑ[15ἰδοίουΥ γαβῈ] [ΠΔη (Πδὲ  Ιοἢ ἢΘ 
Πᾶ5 τϑαᾶομβεα. ῬΟββίθὶν ἀεὶ ὁμοίου Πᾶὰ5 ΓΕρΡΙΔοΘα ἃ ψογά ἀβποί!ηρ 5ΟΠῚΘ 
Ραγάουϊαγ Κιηα οὗ [οοά. 

Μεδηζίτηθ ἐπ τεδαϊπρ ρίνβη ἴῃ {Π6Ὲ ἰοχί, [που ρἢ 1655 Ροϊηϊθα, ἈΡΡβδΥ5 
ἴο τὴ8 1655 ᾿πηργοθ8 016. ἀεὶ ἀνομοίου, ψΨΏΙΟΝ ρῖνα5 [Π6 βδτὴ8 56 η86 ἃ5 Φ᾽5 
τοῦ μηδέποτε ὁμοίου, τηϊρῃϊ τα ΠΥ Ρᾶ55 ἰπίο ἀεὶ ὁμοίου ὑπ 6γ {Π6 
᾿πῆπϑποθ οἵ ἀεὶ ὁμοίου 1π5ὲ Ὀείοτε; ἀπά τῃ6 δαάϊεοη οἵ «ἡ: δἴϊεσ ἢ 
15 ΒΟΔΓΟΕΘΙΥ ἃ σἤδηρΘ. 

ΤῊδ ΟΥΠΕῚ οοπ]δοίΐιιγεβ ἀγα {Π656: (1) ἡ οὖν ἀνομοίου οὐσία οὐσίας τι 
μᾶλλον ἢ ἐπιστήμης μετέχει; (ΗΕ εττηδηη, [ΟΠ ονγαα Ὀγ ΜΏ]]6γ): (2) ἡ δὲ τοῦ 
ἀνομοίου κτλ.; (ϑί4ΠὈαιτη, νηῸ 8641415. ““ΠΟΙΌΠΊΠ5. ἴδιηθ ἢ 1η τα ἱποοτία 
αα!πιατη ἴῃ οταϊίοηβ Ρ]δίοηΐβ, “πα]ο πη οοα 4. Ρ] ΌΤΙ ΟρΡΕΠηατ8. δχ- 
ΠΙΡεηΐ, ἱπιπγαΐατα ἢ: (3) ἡ γοῦν ἀνόμοιος οὐσία ὁμοίας τι μᾶλλον ἐπιστήμης 
μετέχει; “Ηαδὲ ἄξπη Ζιιπὶ ῬΥ δηϊρϑίθβῃ (85. πΠρΊθιομα ὑ αβθῃ δἴπθη ρῥτῦβ- 
56ΎΘη ΑΠΙΠΕΙ] ἃτὴ 556 415 445 ρ]εῖομθῦ [Κοίπεϑνεοβ. 0π4 ψ16, δἢ 
ει Ὑνδῆσμεῖι Αποἢ 445 ποι. δ εηη ΌΘΥΓ δἰηθη Π]ΠΘΥΘ ἢ Δ (ΘΓ 
ὙΥΔΒτμ εις, νεῖ] ἀπὶ δ Ί55θη, ἀαηπ ΠΙΟΠΕ ΔΟΠ ἃπὶ ϑεῖη Νοίῃνεπαϊρ ἢ 
(ειαθῆτγεη 1.9.). (4) Μαανὶρ (απ αἴζου μίτη Βαϊ) ροβίμ!αΐθβ δ δχ- 
ἰδηϑῖνα ἰασιπα. Ηδ ἤϊε εἸεοῖίβ καὶ ἀληθείας Ἰυ8ῖ Ὀείοτα, δ ηα δε 
ΤΙ Πρ ὙΠ Αϑί τὸ «τοῦ; μηδέποτε ὁμοίου, ΠΟὨΓΠιΙ65 ἃ5 [ΠΟ 5: Ἢ οὖν 
««τοῦΣ- ἀεὶ ὁμοίου οὐσία οὐσίας τι μᾶλλον ἢ ἐπιστήμης μετέχει; Οὐδαμῶς. 
Τίδ᾽, ἀληθείας; Οὐδὲ τοῦτο. « Ἢ δὲ τοῦ ἀνομοίου οὐκ ἐπιστήμης ἧττον μετέχει 
ἢ ἡ τοῦ ὁμοίου; Πώς γὰρ οὔ; Ἐὲΐ δ᾽ ἐπιστήμης, καὶ ἀληθείας; Καὶ τοῦτο. Σ 
ΤΠῊΘ ΡῬΟΒΒΙ ΠΥ οὗ ἃ ἰδοπα τηπιϑὲ Ὀ6 Δ] ον θα, ἃ5. Μ0Ὲ}} ἂἃ5. 1Π6 σοπηΐου- 
ῬΟΞ5Ι ὈΠΙ {παὶ ἡ οὖν--- ἀνάγκη 15 ἃ ΟἸΤΉΞΥ δἰζεπηρί (πη 6116 4 ρευπαρ5 οἡ 
Ζἠεαεί, τ86 ο, Ὁ) οα΄ {π6 ραγί οἵ βοιὴῆβ βοῦῖθα ἴο 5ῃενγ ἰῃαΐ Βεῖίηρ δπὰ 
Τταῃ ρὸ τορϑίπου, 50 [Παὺ ΠΕΓΘ ἔπαγε 15 1685 οὗ {πΠ6 οὔθ, {ΠῈγ8 15. 4150 
1655 οἵ {Π6 οἴπεσ ; θαΐ ΠΟΘΙΓΠΘΥ ΒΟ] ΠΠΠΟΠ 15 ΡΓΟθΆ Ὁ]6. Τί ψ1}}} θ6 οὈϑεγνϑά 
[μαι 411] (Π6586 αἰζεπηρίβ δὲ οουγθοίίοη ἄρῖθθ ἴῃ νγουκίηρ ἴῃ ἀνόμοιον 
(1Π 50Π16 [ὈΓΠῚ ΟΥ̓ΟἾΠΕΓ) ἃ5 ἴΠ6 βιθ]εοΐ ἴο μετέχει, ΔΙ ΠΟΌΡΉ {ΠΥ ἃγθ, 1 
{Π1Πη|κ, τόρ ἴῃ Ἰεανίηρ ἐπιστήμης 85 1 δίαηα45. Τί τηδὺ 6 δα αδα ἰῃδί 
{Π6 Ὀτίδῖ δοοουηΐ οἵ Ρ]αο᾽ 5 {Π|Γ ἀγριπηθηΐ [η΄ ῬΥΟΟΪτ15. (Ὁ2917)7167170. 11 Ὁ. ὃ 2 
6α. ΚΙΟΙΙ 15 οἵ πο τι88 1ὴ {{γ!ηρ ἴο Ἰπίεγργεϊ Οὐ Ἐπ] 6 Πα [Π15 αἰ ΠΟ] ς 
Β6ηΐῖθης6. 



Ι. Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα περὶ αὐτῆς ἐννοῶ, 595 
Ν , “- “- 2 Ἀ 

ὡς παντὸς ἄρα μᾶλλον ὀρθῶς ῳκίζομεν τὴν πόλιν, οὐχ ἥκιστα δὲ 

595 Α--597 Ε Οπ ἃ γεΐγοεῤεοεξ οὗ 
0147 εἴΐγ, 5αγ5ὲ δοιγαΐζές, τῶθ φα72 7101τν 566 
ἐϑο71 γ10γ6 εἰσαγίν ἐλαγε ὀρύογο ἐλαΐ τό αἸΖα 
γίρέ ἐγ1 ἐχτοίμα 171, ἐγιτέαίτοε δοείγν. λα 
ἧς 7ηιτέαίϊο 9’ Ἐἰχαρεγιο 1: 171 {16 Ζρλέ οὗ 
ἠλε ώίφας, ἀγα γοτε τοῇδ! Μηα ἐλαΐ τέ ἐς ἐλδ 
2»γοαπεζίογε ο7 ἔχία ες 07 αῤῥεαγαζιεες τυλῆελ 
αγε ἐλἼγα ἐ7ι ο7α167,. 7γο»» λ᾽εαὐΖέν ἀγα 7 γεέλ. 
71εγὲ αγ6, 707 δχαηιῤία, ἐλγεθ ὀεας: (τ) 
Ζλαέ τυλίελ ἐς ἐγι ΛΜΜαΐμεγε, ηιααῖ, ας τὐὲ γῖαγ 
σαγ, ὃν Οσοά: (2) ἐλαέ τυλήελ ἐλε εαγζογιίε7, 
γιαγιτγαςίμ765.: (3) ἐλαέ τυλῖελ ἐς {26 270- 
ἀμεί 977 ἐλε 2αϊγιίογ᾽» αγί. 1716 Μγεέ 1ς, 
ατιαἴ γγ11έ5ΐ ὧδ, ο716: 707. ἐλ47γ σαγιγηιοΐ δ ἔτυο 
Τάρας ο7 ὁεα. [7373Χὲ ἦατο ἔλτιδ ἔτυο γλδἸςοΥ5 
Ζ71 εογιγιοαίογ τοῇέλ, ἐλ ττοήέογε ο7 δεά. (1) α 
Διαίηγε-ηαζογ (φυτουργός), το ἐς Οοά; 
(2) α »ιαγιτεγαεέμ767. (δημιουργός), ψῖζ. ἐλδ 
εαγ)εγιίεγ, Ζ77467γ6 15 αἰδο (3) αγΆ Ζηεϊέαίογ, 
7.6. {ΐς ραΐγιίθγ. ἤριξαζίογε ἐς ἐλέγεγ7076 
εσηεογ7γεα τυΐίλ ἃ φγοαπεί ἐλ1γαἷ 172 δοχτεεγῖ6 6 
ον Λαίηγε, αηπιαὶ ἐλε ἐγασίς 2οδέ, α,1Ο7᾽ 
οἱλεγ ἐηιϊαίογε, 15 ἐλίγα ἡγοῦ Αογαΐίν 
ατια 7 γπμίλ. 

595 Α ἢ Βοοῖς Χ [8115 ᾿ἱπίο ἔνγο αἶν!- 
βίοπβ, ἰῃ6 ἢτθί (5905 Α--ὅοϑ Β) ἀδβαϊπρ 
ἢ Ῥοσίσυ, ἴπ6 βεοομα (όοϑ σ--ὅ2ι Ὁ) 
ὙΠ ΤΟΥ ΠΥ ἀπα [ῃ6 τενναγάβ. οὗ 
7αβίϊοα Ῥοίῃ παῖε ἀπά Ἠεγϑαίίοσ. Ὅῇῃα 
βεοοηά Πα] οἵ [π6 ΒοοΙς [οὐ πὴ5 ἃ ὑγϑ]οοτηα 
ΒΙΡΡΙΕπιθηΐ ἴο Ρ]αΐοβ ἰγεαίπηθηΐ οἵ [Π68 
τηαΐη {πεϑῖὶβ οὗ {πὸ Δεῤμόζε (5εε. οἡ 
όοϑ 6); Ῥὰΐ {πε βιβὲ αἰνιβίοπ ἴ5. οἵ {Π6 
παΐπγα οἵ δὴ ερἰβοάθ, δῃᾷ τηϊρῃΐ μανα 
Ῥϑϑη οπ 6 νυἱτποὰ ᾿Π] τ ἴο [Π6 ἁγίϊϑιϊο 
την οἵ ἴῃς ἀϊαϊοσιιε (οἵ. Η:γΠΊοΥ “ΖΦ 7657. 
“. ἀοηιῤ. α. 21. οί. Ῥ. 623). Τί 15 ἴῃ 
ΠΟ 56Π56, ἃ5 ϑῃρροξεᾷ ὈΥ͂ ΘΠ] ΕἸ οΥΙΠΔΟ ΠΟΥ 
( Ἰμι οτζιεγι Ῥ. 55) ἀπ ἀρρδγβῃῖί!ν α5ὸ ὈῪ 
Τ11γ2Ε] (αἴογ 7)᾽αίοσῚ Ὁ. 237 71.), ἃ []Β]ταθης 
οὗ [Π6 Ρῥγουηΐβα Π6]α ουΐ]η 1Π 3926; ΠΟΥ 
οὐρῃϊΐ γγε ἴο σοπϑβίσαα ἴσως δὲ καὶ πλείω ἔτι 
τούτων 111 304 Ὁ 85 ἃ Ηἰηΐ {Ππαΐ {Π6 βι]θοῖ 
οἵ Ῥοείυυ ἰ5 ἴο θῈ χεϑυιηβα: 566 ποία δὰ 

Ιοο. ἢν {Πδη 5 [πε ερίϑοάβ ἰηἰγοάαοθά 
αἱ 811} ὙΠ οΠουϊζοπίϊβίβ (ΘΟ ἢ δ5 ϑ᾽θθθοὶς 
ζγέογς. σηέγ λ11. α. Ογίσελ. ΡΡ. 142 ΗΠ, 
Ῥῇβιαθυευ 227. ΖΟϑηγιρ εἴς. Ὁ. 34 δπά 
Βταμᾶΐ ζργ ΖΕ γιέτυϊεξ. «. Δ]. Ζελγε α]. 
«σφ ο71769 1167: Ὁ. 27), γε γ]ησ ῬΑΥΓΎ οπ {ΠῸ 
ἴοπε οἵ {Π6 βχογαϊππι, ραυ Υ οἡ ἀπολελο- 
γήσθω 6οΥ Β, ἀ55ετὶ {Παΐ Ρ]αἴο 15. σερ᾽ γίησ 
ἴο σογίαϊη οοηλὶς ροείβ (Ρἢεί γε), οὐ τὸ 
Απεβέμεμοβ (Βταη 1), γῆο δά ργδϑαιη- 
ΔΌ]Ὺ [41|16η ἴοι] οὐ Ῥίδίο᾽β ἰγεαίτηεπε οὗ 
Ῥοείγτν ἴῃ ΒΟΟΙΪ5 1Π| δηά ||. (ΟἿ. αἶβο 
ΖΕ]ΠΕΓ 6 ΠῚ Ρ. 556 2. 2. Βαΐ δρατί δ]ίο- 
σοῖο ποτ πΠ6 αιδβίίοη ὑεῖ ΠΕ {6 
Δἰεῤκιδίῖς νγὰβ5 Ιϑϑιεα 6722 δος ΟΥ Ῥ᾽ 6 ΠΊ6α], 
1Π6γ8 15. πὸ δοίιια] ενϊάθποα ἴο βιρροτέ 
τῆς Ῥγαβαηηρίϊο οἡ νν σῇ (Πϊ5 ἔΠΘΟΥΥ 
τοβίβ (οἴ. 598 ἢ, 6ο7 Β 721722.).. Τῆς ΡΙ]δίοηϊς 
αἸαϊοσιιθ, {6 δοίπα] σοπηνεύβαίίοη, 15. δἵἱ 
ΠΡ ουτγ ἰὸ τεο8}], τη αν, ἀπ ἐχραπα {Π6 
ΓΕΒ ]15 οὗ ἃ ἀἸβοιιββίοῃ ΔΡΡαυθ ΠΥ ΠηΙσηθα 
(ο. ἩΠγ2ΖΕ] 1.6. ΡΡ. 228---2520, 236); δὰ 
να ἤᾶνε δἰγθδάν ἢδα δὴ ἱποιάθηΐαὶ γϑουτγ- 
Υθησ6 ἴο {πΠ6 βιθρ)]εοὶ οὗ ῬοΟδίΥΥ ἴῃ ΨΠΙ 
568 Α--ἢ. ΟΑτἸαδηίεα {πμαὲξ Ρ]αΐο νυν" ]βηθά 
ἴο 7501 ν 815. Ἐχοϊβίοῃ οὗ {Π6 Μιιβε5 ὈΓ 
τηθἰαρ βίοι] δηα ῬϑυοΠο]οσῖσα] 85. ΜΜῈ}} 
85 ΤΟὙ4] δηα ραβδᾶαρορσίο δυσιπηθηΐβ, (Π6 
Ῥεριπηΐησ οἵ ΒοΟΟΙ Χ 15 Πὶβ θεβί, δῃὰ 
1πἀ 664, 45 ΗἸΓΠΊ6ΕΓ 5Π αν (].ο, Ρ. 625), Πἰ5 
ΟἾΪΥ ΟΡΡοχγίιηϊγ: 566. Οὴ 595 Β.- ἢξε 
ΤῊΔΥ ν}6Ὲ}} Πᾶνα νυν ]βῃθα ἴο 4ο 50: ἴου ἢϊ5 
ἀειῃγοπειηθηΐ οἵ ἴΠε6 στεαΐ εὐμποαΐοσ οὗ 
ατεεςα (6οὐ Ε) ννουἹα Ὀε βιτε ἴο δίουβα 
νν] 6 -ϑριθαα ΠοβυΠ]γ, ἀπὰ ΡῬ]αΐο δἰτηοβέ 
566 Π15 ἴο ἔξ6] παΐ ἴ πεβαᾶβ ἔασι ΠῚ 71|511- 
Ποαρίίοη ὄνθη ἴο ΠΙΠΊ561Ε (505 Β 721.). ΟἿ. 
Η]γηοΥ 1.6. ΡΡ. ὅ24--ὅ28 ἀῃᾶ 5ε8Ὲ α]5ο 
Οἢ 598 ἢ, 6ο7 Β. 

ΤῊε βίμαθης νν}}} ἢ πα ἀπ Ἐχοε]]επί ἀπά 
δχπαιβίϊνε δοσοιηΐ οἵ Ρ]αΐοβ Πθουυ οὗ 
Αδϑίμθίῖοβ ἴῃ δ ίεσ Οέρελ. α΄. ΑΙ ὁείλοίϊς 
ἦηι ΑΙ “]ογέμνε (1803) ΡΡ. 1τ68---ᾳ4«76. Ηἰ5 
αἰτὰ6 ἰοννατὰβ ῬΟβΙΥ δηᾶ Ῥοείβ 15 



595 Β] 

ἐνθυμηθεὶς περὶ ποιήσεως λέγω. 
παραδέχεσθαι αὐτῆς ὅση μιμητική. 

ΠΘΟΛΙΠΕΊΑΟ Ἵ 385 

Τὸ ποῖον; ἔφη. Τὸ μηδαμῇ 
παντὸς γὰρ μᾶλλον οὐ 

ὃ ͵7ὔ -“ Ἂν » Ἂ ἐφ ᾿Ὶ Ν Ι ὃ “-“ , 5 ὃ) 

παραοεκτεῶ νυν καὶ ἐναργέστερον, ὡς εμοι οΚει, φαίνεται, Επ ειἢ 

χωρὶς ἕκαστα διήρηται τὰ τῆς ψυχῆς εἴδη. Πὡς λέγεις; Ὥς 

μὲν πρὸς ὑμᾶς εἰρῆσθαι---οὐ γάρ μου κατερεῖτε πρὸς τοὺς τῆς 
Ἂ Ν Ν ΝΥ 57. “ Χ ΄ 

τραγῳδίας ποιητὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς μιμητικούς---- 
, 3 “- “-“ “ , ΄ 

λώβη ἔοικεν εἶναι πάντα τὰ τοιαῦτα τῆς τῶν ἀκουόντων διανοίας, 
«“ ᾿ » 4 Ν : ΄ ᾽ Ν Φ “4 » 

οσοι μὴ εχουσι φάρμακον το εἰδέναι αὐτὰ οιὦ τυγχάνειν ὄντᾷ. 

δή, ἔφη, διανοούμενος λέγεις ; 
ΠΗ 

“Ῥητέον, ἣν δ᾽ ἐγώ" καίτοι φιλία γέ 

5. παραδεκτέα ΑἸΠ : παραδεκτέον σοτγ. Α΄". 

ΨΕΙΥ {ΠῚ αἰἸβοιιβθθα Ὀγ ΒΘ Ρασ Φζεέογι 1έ. 
αἴὲ οέδίθ (1864), Ἡ εἰπε αἱ γαΐ. σεέας δία- 
ἐογιὶ εἰεη1 ῥθοί, (Ὑ. {γι{6γεεαἾ11, εἴς. (1880), 
ὉΠ ἸὩΟΤΘῈ ΤἝΟΘΗΓΥ ὈΥ ΕἾΏΒΙΕΥ Ζχαΐονε 
2ε. αἴ6 Αγὶί. Ζοοίς (τ900) δῃα Θ(ΆΠ]1η 
ίε δέοίζμεγιρ α΄. Ζοσδίς 1721 α΄. φαΐ. Φά11. 
(1901). Ἐο]]ονησ οα {Ππ6 Ραίἢ τηδυοα 
οἱ ὈΥ ΒΕΙ͂ΡΘΥ ἴῃ Π15 αἸββογίδίοη αἱ «1712. 
εἰϊαηε 172: αγίε οόίϊεα “ίαΐογεῖς ἀἴεεῖῤ. 
(1872), ΕἸΠ5ΙΕΥ Πᾶ5 βιισοθθαθα ἴῃ βῃθνίην 
1ῃαι ΑὐἹβίοι θ᾽ ἀερὶ ἰο Ῥ]αίο ἴῃ ἢῖβ5 
ὙΠΕΘΟΥΥ οἱ ῬΟΕΙΓΥ 15 δι ργεαίθυ ἴδῃ 15 
ΘΟΠΊΙΠΟΠΙΥ͂ ΒῸΡΡοββά : δηᾷ δἰ πουρῇ {Π6 
ἰτϑαϊπηθηΐ οἵ Ῥοεδίγυ ἴὴ Βοοῖὶς Χ οὗ {ΠῈ 
ΑεῤιδΓἰξς ταδὶ 6 οοηίεββαα ἴο ΡὴὈὲ [1η- 
δὐἀδαπαίς ἀπα ππ]μπδί, Ρ]αΐο ὨΪΠΊ561[, 85 
Δ δου αμα ΘΙΆΠ]η Πᾶνα ταοορηίβεί, 
Γαγ 5 Π 65 τ15 δἰβεννῆθσα νυν ἱ{Π {116 τηδίθυϊα 5 
ἴου σοηβίσγιοςηρσ ἃ {ὙΠῸ Δ ΠΑ ΤηΟΥΘ σΈΠΕΥ- 
Οὐ ἔπθοῖγ. 966 δἷθδὸ οὔ 5098 Ε-. [{ 
τηδΥ ΡῈ δαάεα {παΐ ἃ βίπαν οἵ {Π6 2 οεζζες 
οὔ Ατ᾽βίοι!]β 54θ ὈΥ ϑἱάβ. ψ τ 505 Α-- 
ύοϑ Β ΜΠ) δπαῦ]Ὲ {Π6 βίπθης ἴο ππάου- 
βίαπα Ῥοίῃ ῬΙαίο δῃα Αὐϊβίοι!θ Ῥείτου 
1πΠᾶπ 1 Π6 σοηῆπαβ ΠΙΠη561{ ἰο δἰ[ΠοΥ 
ΔΙοηθ. 866 Αἴ5ϑο Βυίοπου “γρέοΐλε᾽» 7 ἀφοῦ 
4 δοοίγν ἀγα ἤέτιε Αγ 3, ΡΡ. τα ἢ. 

δθδ6κ 3 ἐνθυμηθεὶς περὶ ποιήσεως. 
1Π 377 Β--Π| 403 Ὁ. 

τὸ ἐμηθαμῆετ μιμητική. 866 ΠΙ3048 
--20908 Β. Ρ]αΐο βρβαὶβ ἃ5 1 πὲ μαᾶ 
ἰὰοοβα 411] τηϊτηδίῖς ρορίγυ, αὶ ἴ{ 15 
ΟΙΘΑΥ ἔτοτὴ ΠῚ 300 Ε σοΙηρατθα ν᾿] 307 Ὁ, 
308 Β δηά 401 Β---402 Ο {παΐ Π 41ὰ ποῖ 
σοπάθηγη ρΡοοθίϊο πα αὐίϊϑίϊο ᾿πη! ται! οὴ ἂς 
σελ, θὰϊ ννοια ἤανα δαπςα 1 γνΠθτα 
1Π6 τηοαο] 1πιϊαι θα ννὰθ σοοά, 866 αἷβὸ 
ΟἿ 5905 6, 6ογ7 Α, 6ο8 α 1ηἴτὰ. 

595 ΒἘ 5. ἐπειδὴ -εἴδη : νἱΖ. ΄η ΒοοΪκ 
Ιν ἃηα αἷθο [Ὠγουρῃοιΐ ΝΠ ἀηα ΙΧ. 
ΤΠΗΘ ῥϑγοποϊορίσαὶ ΓΠθοὺῪ οἵ {Π656 θοΟΚΚ5 
15 Ἰαϊά ἀπάθυ σοῃτ θαι. ἴῃ ὅο2 ὁ Εἶ : 
566 ποία δά ἰοο. [11 1ηδΔῪὺ 5661) 5ίσδηρα 

Α. Ρ, 1Ι. 

{παὶ ῬΙαίο τῆαῖζοβ πο γϑίδεσσθεποθ ἴο {Π6 
τη ΡΠ ϑῖοαὶ ἀοοίτηθ οὗ ν--ΝΊ], 5ἴποα 
᾿ς ἀθεῖνεβ μἰ5 ἢτϊδὲ ἀγσιπηθηΐ (506 α--- 
ύοτ Β) ἔγτοπι [6 {Πθοῦν οἵ [4685 : θαὶ 1ἴ ννὰβ 
ἘΠΠΠΘΟΘΒΒΑΤῪ (ῸΥ ΠΪΠῚ ἴο τεΐθυ ἴο ἰΐ ἴῃ {Πϊ5 
σΟμποχίοη, Ὀδοδῖβα {πὸ 1ΠθοτῪ 5. 1561} 
ΕΧΡΙΘΒΒΙΥ γο- 6πιιηοϊαἰβα (εἶδος γάρ που κτλ. 
506 Α) Ῥεΐοτε {Ππ αὐριιπηθηΐ θΘρΊη5. 

6 ὡς- εἰρῆσθαι : “Ῥεΐνεδῃη Οὐ 56 ]ν65.᾽ 
ΟΥ̓ ιν 4308 2:. 

το αὐτά: νῖΖ. πάντα τὰ τοιαῦτα, ἰτασεάγ 
δηα ΟἴΠΟΥ [οΥπ5 οἵ μιμητικὴ ποίησις : ποῖ 
(45 5 Π]εΙ ευπη ο μ 60) “ἢ γ]6 5 ἢ 6 Ζ) γι 8 
271 (167. ΚΓ γ ἠολάεξ νου α]ῖθη." Α Κπον- 
Ἰεᾶσα οὗ {π6 γεαζ οπμαγαοίεσ οἵ ἀτγαιηδίϊς 
ῬΟΘΙΓΥ 5 {πῸ6 οἷν δπίϊἀοίβ ἀραϊηβθὶ [15 
61] ᾿πἤπεποθ. Οἡ τυγχάνει ὄντα 566 1 

3317 Β7:. 
11 καίτοι φιλία γε--λέγειν. Ῥ]αίο 

5ΡΘδΙς5. ψν1Π γὙ6ὰ] ἔθο]ϊησ: πῸ οη6. ΨΠΟ 
δα 50 τηποῇ οὗ {Π6 ροβϑὶ ἴῃ ΠΙπΊ5 6} οου]Ἱά 
6 ᾿ΙΠ56η51016 ἴο ἩρΙπεΥ 5 σΠπαῖπη, ἀπά 
ΠΘΑΥΥ ΘΥΕΙΥ ἀϊαίοσιια οὗ Ρὶαίο Ῥβαΐβ 
δν!άθηςα οἵ {πε αἰεβοιοπαίς δατηϊναίίοι ἰπ 
γνΠοἢ Πα ΠΕ] {Π68 “ Πτβί οἵ ἱταρῖς ροείϑ.᾽ 
566 Ἠεΐπε οἷς γαΐ, χες δίαίογιὶ ε14771  οοίς 
σταεε. ἐγιέεγ τε ΡΡ0. 8ὃ---τρ. ὍΤΠΘ δποϊθηΐβ 
οἰαββεα Ρ]αίο ἀπ ἩΟΊΊΘΙ ἰορείμου: δύο 
γὰρ αὗται ψυχαὶ λέγονται γενέσθαι παναρ- 
μόνιοι, 5αᾶγ58 ΟἸγπιριοάοτις (οὐ. 27, 6): 
Δ ΠΠ ΤΟΠΡΊΠι5. γϑιηα κ5 {Παΐ οἵ 411 τροὶς 
νυυϊτου5 Ρ]αΐο νναὰϑ ᾿Ομηρικώτατος--- ἀπὸ τοῦ 
“Ομηρικοῦ κείνου νάματος εἰς αὑτὸν μυρίας 
ὅσας παρατροπὰς ἀποχετευσάμενος (περὶ 
ὕψους 13. 3). 866 αἶδο {Π6 δάτηϊγα]α το- 
ΠγΙ.5. οἡ Ραίο᾽ 5 ἱπηϊαϊΐοη. οἵ ἩΟΙΊΘΓ 
ἴῃ [ατη65 θα 69᾽5 Ἔϑϑαν οὐδ Ζλ6 (ο»ιῤοςί- 
“1071 αγιαἱ 77717167 οΥ ἢ γίδίγι οΥ ἐλε 41;.- 
εζεγείς ῬΡ. 18ο---2οο, ἀπε ῬτΟΟΪτ5᾽ τη ἢ 
1655 βοιιπα πα ἱπβίγισί να ἀὐιϊο]α ὅτι διὰ 
πάσης τῆς ἑαυτοῦ συγγραφῆς Ὁμήρου 
ζηλωτής ἐστιν ὁ ἸΙΪλάτων ταῖς τε λεκτικαῖς 
ἀρεταῖς καὶ ταῖς πραγματικαῖς ἴῃ ἢΪδ5 272 

25 

ΙοΟ 
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τίς με καὶ αἰδὼς ἐκ παιδὸς ἔχουσα περὶ Ομήρου ἀποκωλύει λέγειν. 
" ν᾿ Ν “- “-“ ,7 ΄ὔ “- “ “-“ 

ἔοικε ' μὲν γὰρ τῶν καλῶν ἁπάντων τούτων τῶν τραγικῶν πρῶτος Ο 
,ὔ , Ν ς Ν Γ΄ 

διδάσκαλός τε καὶ ἡγεμὼν γενέσθαι. ἀλλ᾿ οὐ γὰρ πρό γε τῆς 

ἀληθείας τιμητέος ἀνήρ, ἀλλ᾽, ὃ λέγω, ῥητέον. Ἰ]άνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

ἴΑκουε δή, μᾶλλον δὲ ἀποκρίνου. ᾿Ερώτα. Μίμησιν ὅλως ἔχοις 
Ε 5 “ Ὁ ν» ϑὼ 15 Ψ, Ε} ΝΝ , 7 Ν ὸ - 

αν μοι εἰπεῖν ὁ τι πΟῚ ἐστιν; οὐδὲ γαρ τοῦ αὑτος πανυ τι ξυννοῶ, 

7ὔ 
53 ΣᾺ 

τί βούλεται εἶναι. Ἦ που ἄρ᾽, ἔφη, ἐγὼ συννοήσω. Οὐδέν γε, 
΄ 7 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ἄτοπον, ἐπεὶ πολλά τοι ὀξύτερον βλεπόντων ἀμ βλύ- 

ἘΞ ἀλλ᾽ ὃ ΔΑΞ2Π: [οτίαββε ἀλλὰ Α'. 

Ἐπ τ τ ΘΟ Θ555Ξϑθ--ς-- -͵π-;- “ΞΟ -- σόοι - σοι 

γορι. ΚΚΥΟΙΙ 1 ΡΡ. 1τ63---τ77. ὙΠοῖα ἰ5 

ἃ ἴοποι. οὗ βοιπδίμίησ κ ἢ]18] ἰονε 

δηα Ρἰείν ἴῃ νμαΐ Ῥ]αΐο βαγβ οἵ ἘΠΟΠΔΕΥ 

ἴῃ 1η15 ρᾶββασε, 8η4 γγχ8 ΤΥ 7611 6] ον 6 
(Παὶ πε αἰ ποῖ ρατί σοραηυ ψ {Ππ6 
ξεμα οἵ Εἰβ Ομ] ποοά ψἱμοῦς Ραΐη. 

ἙἘτοπὶ {πΠ6 νγαν ἴῃ νν ΠΙΟἢ ῬΙαΐο Πεῖε 5Ρ 6} [κ5, 

ἴὲ Ἰοοκβ δϑ 1 πε ἐβατβά {παὶ Πῖ5. Ππϑαγί 

ταῖρ ϊ Δίου 811 σοὶ {πῸ Ὀείίεν οἵ μΪ5. πεδά 

(οἴ. ἰπῖτα ὅοΒ5 6, Ρ, 6οὔ Β, όογ ς Ε.), αῃα 

ὉΟΠΒΘΑΙΘΠΓΠΥ {6 ὈΥ ΠΕ δηα ΘΕρΡΕΥ 

διρυτηθηίβ ἴο ργονίαα δη " δῃξ!οίθ ᾽ (φάρ- 

μᾶκον, ΟΥἮ ἐπῳδή ὅοϑ ΑἹ [ὉΓ ἰτηξο]Ε ἃ5 

17 6}} δ5 οἰμεῖβ (50 αἷἰδὸ ΕΠγηιοῦ 1.6. Ρ. 

626). 
5695 13 τῶν καλῶν κτλ. καλῶν 

ἷβ. οὗ οουτβο ᾿γοπῖοαὶ. ΕῸΣ {πα 56η58 οἵ. 

598 Ὁ, ὅο2 8, 6ο7 Α, 7) εαοί. 152 Ἐ οἱ ἄκροι 
τῆς ποιήσεως ἑκατέρας, κωμῳδίας μὲν 

Ἐπίχαρμος, τραγῳδίας δὲ “Ὅμηρος 84 10. 

1534, ΜΠ Αὐἱϑί. Ζυού, 4. 14480 35 Ε΄, 

5. ταλοΡ τό Ι{ ΜΠ ὈῈ γετηθηηεγθα {Παΐ 

ἈΘΒΟΠΎ]α5. οα]]6α Ηἷ5 ἀγατηαβ τεμάχη τῶν 

Ὁμήρου μεγάλων δείπνων (ΑΙΠΕΏ. ὙΠῚ 

247 Ε). Ἡετγνεσγάβῃη, απ νυ] Πουΐ ΓΘ β0ῃ, 

80 (Υ 851 οδῇ 566, Ὀγβοῖκοίβ τῶν τραγικῶν. 
ΤΊ ἰ5. απ κίηα οὐ Αὐϊβίοια ἴο ρυυ]οῖη {Π15 
δϑηςπτϑηΐ ἴπ ογᾶευ ἴο ἱπιτοάποε Π15 δἰίδοϊς 
οἡ ῬΙαΐο᾽β {Πϑοῖὺ οἵ 1[4φα5 ἴῃ Ζὰ. Δ ,Ζε. 

Ι 4. τορύϑ τι ἢ, ἀπά ΡΙ]αίο τηϊρμξ νν6}]} 

σομαρ]αἴῃ, ἴῃ [Π6 ὑγου5 οἵ Δ ΘβοΠυ} 5, τάδ᾽ 

οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς. 

Το τϑαᾷ ἁνήρ ἴογ ἀνήρ, ἃ5. ἢὰ5 Ὀεδπ ΡῥῖῸ- 

Ῥοβεᾷ, Μοῦ] παῖε ἃ σαηεγαὶ βίαίοιηθηΐ 

Ῥαγίϊσα!αν, ἃ ηα 5Ρ01} 1ῃ6. δητ ἘΠ 6515 Ρε- 

ἔνθθη ἀνήρ ἀπα ἀληθείας. ὙΠΟ τοίεγθηος 

ἴῃ ὃ λέγω ἰ5 ἴο ῥητέον ἴῃ Πἰὴ8 11 ΔΡΟΥΘ : 

οὗ, ΝΙΙ 541 Β. 
τό μίμησιν κτλ. ΤΙῃ 11 392 Ο ἔπ, μί- 

μήσις, πὶ 15 Δρρι!οαἰίοη ἴο Ροείγυ, νγνᾶ5 

τεραγαοα 2γίνιαγτν 85. 8. ἴου τὶ Οἵ 5[}]8 ΟΥ̓ 

λέξις, νἱΖ. [Π6 ᾿ταϊταιῖνα ΟΥΎ ἀγαμηδεῖς (τὰ8 

παγγαίϊνθ, ἀμ ἴπ {15 56 ῃ58 [1ἰ ᾿ποϊπα δα 

ἰτασεᾶν, οσοπηοᾶν, απα (Π6 5{ὙἸ Ε]Ὺ ἀγατηϑίῖο 
Ῥαγίβ οὔ βρῖς δπᾷ οἴπεὺ Ροβίγυ (394 6). 
Βαΐ δνεὴ ἴῃ Βοοῖς ΠῚ μίμησις ἃπ6 115 
οορσηδία ποίΐοηβ ΠᾶνῈ ΒΟ] ΘΕ] Πη65 ἃ Ὑ]ΘΥ 
ΔΡΡΙἰοδίίοη (6.5. 401 Β--402 6). Τπὲ 
Ο]]οννίησ ἀἸβουιββίοῃ {π165 ἴο ἀθῆπε (Π8 
Θϑϑθηΐαὶ πιεδηϊηρ οὐ μίμησις ἴῃ σοηογαὶ 
ὌΥ [(5 ταϊδίίοῃ ἰο ῃΠ6 ὙΠΘοΙΥν οἵ 4685. 
1 Ξῃου]ά Ρὲ ποίβα ἰῃαΐὶ Ῥοείτυ απᾶ Ατί 
ψνεα δαπ 6 το Ὀ6 μιμήσεις ἴῃ ῬΙαΐο᾽Β 
ἄδγ: οἵ, λατυς 608 Β τοῦτό γε πᾶς ἂν 
ὁμολογοῖ περὶ τῆς μουσικῆς, ὅτι πάντα τὰ 

περὶ αὐτήν ἐστι ποιήματα μίμησίς τε καὶ 
ἀπεικασία, νυ Χεη. 77οηιε. 111 το. 1-- ὃ, 
ΡῬΙ]αίο Ογαΐ. 424. Ὁ, 430 Β (τὰ ζῳγραφήματα 
--- μιμήματα---πραγμάτων τινῶν, 434. Α, 
,μδοῤλ. “66 Ὁ), Ζγοί. 3τ2 Ὁ, ΟγἠΤας το Β 
εἰ 81. ὅ66 δἷϑοὸ οὔ ΠῚ 302 6 δῃά οἵ. 
ΘΙΒΉ]Ιη 2Ορ6616 771 α΄. φ͵αΐ. Φάϊ. Ρ.. 25. Οἱ 
{π6 οοπίταδέ Ῥείνεεη.. Ρ]αίοβ νῖεν οὗ 
Ττηϊδἰῖοη ἴῃ ΒοοΙς Χ αηὰ {πΠαΐ οἵ Αὐβίοι!α 
ἴῃ [15 Ζοεέϊεσ, 5ε6 Βυίομεσ Ζζεογγν οὔ 
“]ρείγγ»3 εἴς. ΡΡ. 115-152. δ α]ΐει Πα5 
Ταβι]ν τειηδυκοα (Οερελ. α΄. «“ἐδέλείζᾳ {772 
ΑΙ ἠογέπηι Ὁ. 4452) [παΐ μίμησις, ΜΊΓΠ 115 
ααεβίοη-Ῥασσίησ οοπηοίαιοη, τγὰθ ἴῃ 
ΤΊΔΠΥ͂ γᾶ γ5 Δη πηϊογίππαία ννογὰ ὈΥ ἡ ΠΙῸ ἢ 
ἰο ἀδβουῖθα {Π6 θββθῆςα οἵ Ατί, [ποὰρῇ ἴῃ 
νον οὗ νμαΐὶ Ατβίοι]α τηδάθ οἵ ἴΐ, 1 
5Ποι 1 ποῖ ρῸ 50 δι 85 ἴο 580 {παΐ “ 1τη1- 
ἰαϊίοπ 15. 8Δῃ ὑπρτοάποίνα ΡΥ ΠΟΙΡ]6, απά 
ἀτῖεϑ ὉΡ δεβίμαιϊς 16 (10.). 1 Ῥοβίῖυν, 
δια ποί Ραϊηϊηρ δηα ϑίαίμαγν, μα ἀφδίου- 
τϊηδα {π6 ατεεὶς νον οὗ Ατί, ψα 5ῃουα 
ΡΓΟΡΔΌΙΥ ἤθαῦ τηοτα οἵ Οτθαίίοη (ποίησι5), 
Δα 1655 οἱ 1τηϊίαίϊομ, ἢ δ ηοϊθηΐ αἰβοιδ5- 
ΘΙΟἢ5 ΟἹ δεϑίῃβιϊοβ; δῃᾷᾶ ἴἰ ἰ5 ἀπ σα] ποῖ 
ἴο τερτεῖ {μαΐ Ρ]αΐο αϊὰ ποῖ βεϊβοϊς ἃ ΠῈῪ 
Δηα ποτα ἔτι] ροϊηΐ οἵ νἱενν. 568 
αἰθὸ οῇ 598 Α, Β. 

19 ἐπεὶ πολλὰ κτλ. 15 ΠΕΙ[Π ΕΥ̓ ἀὐγοραπί 
ΠΟΥ ταάρ, 1{ νγα τθα 56 {Π6 5ἰζπαίίοη: 566 
ΟἿ ΥΙΙ 522 Εἴ. 

596 
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τερον ὁρῶντες πρότεροι εἶδον. "ἔστιν, ἔφη, οὕτως: ἀλλὰ σοῦ 

παρόντος οὐδ᾽ ἂν προθυμηθῆναι οἷός τε εἴην εἰπεῖν, εἴ τί μοι 

καταφαίνεται, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὅρα. Βούλει οὖν ἐνθένδε ἀρξώμεθα 
ἐπισκοποῦντες, ἐκ τῆς εἰωθυίας μεθόδου; εἶδος γάρ πού τι ἕν 

ἕκαστον εἰώθαμεν τίθεσθαι περὶ ἕκαστα τὰ πολλά, οἷς ταὐτὸν 
Μ, 2 ; 

ὄνομα ἐπιφέρομεν. 
-“ ͵ “ “Ὁ 

νῦν ὅ τι βούλει τῶν πολλῶν. 

ΕΥ ᾽ , 

ἢ οὐ μανθάνεις ; 
οἷον, εἰ ᾿᾽θέλεις, πολλαί πού εἰσι 

Μανθάνω. Θῶμεν δὴ καὶ 

4. ἀρξώμεθα Α"Π: ἀρξόμεθα ΑἹ. 

5696 Α 5 ἐκ τῆς εἰωθυίας μεθόδου 
κτὰ. Αβ ἰὴ ν 476κα (Ξεε ποῖε δά 1ους}), 
50 Ποῖβ, Ρ]αΐο ἄοεβ ποΐ ἰγὺ ἴο ρύονβ {Π6 
1464] ΤΏδοτγυ, Ρυΐ ἰγεαῖβ α]δποο ἃ5 δἰγεδαν 
ἃ ἴογαὶ Ρ]αίοηϊδί. ὙΠῈ δοοουπί ψΒΙΟ ἢ 
ΡΙαῖο παῖε σῖνεβ οὗ ἢ15 [ἀδαὰ9 μαὰ5 θεβθη 
νον σαηναθθεα ἴοτὴ ᾿ηδπΥ αἰβεγεηΐ 
Ῥοϊηΐβ οἵ νίενν. Βοβαπηιδὶ ((ογηβατεῖοῦε 
ῬΡ. 381 Π) ἀρρϑδῦβ ἴο πὲ ἴο εἰῦ ὈΥ ᾿ἰπΐευ- 
Ρτεῖησ ἴξ τὨγοῦρῃοσέε ΟὨΪΚ ἴῃ ἰεΥπὶ5. οὗ 
τηοάετη Πα απὰ ἐμουρηῖ. ΟἸΠε 5 ταῆιβα 
ἰο τεραγά 1ἴἃ δ5 βεγίοιιβ, ἰηΏ νἱοὸν οἵ [Π8 
1 Πογοηΐ αἰ ΠΟ] 165, πα Ὀδοδιβα οὔ Αὐὶϑ- 
ἐοι] οἷς τοπηαυὶς διὸ δὴ οὐ κακῶς ὁ Πλάτων 
ἔφη ὅτι εἴδη ἔστιν ὁπόσα φύσει 7721. Δ 
4. τογοβ 18: οἵ. αΑξοὸ Α οοιῦ 3 ἢ. στ 
ΒοηΖ᾿ 5 ποΐθ. ΟἸΠο 5, αραϊη, {κὸ Κυύόῃη 
(2. .σἐ. ΡΡ. 242 ἢ.), μο]4 {παΐ {πῈ [64] 
ὙὝΠΕΟΥΥ ἴῃ ΒΙΚ Χ 15 ἱποοηβίβίθηϊ τυ {Π6 
ἐΠεουΥῪ Ἔχρουπήςξα ἴῃ ν--Ί1, ΜΠ 6γα χα (0 
ποῖ ἤθαῦ οὗ [4685 σουγεβροπαάϊης ἴο οοη- 
ογεία δπᾶ αὐιϊῆοϊαὶ οὈ]εοίβ, θαΐ ΟΗΪν οἵ 
Ιάεα5 οἵ πα} 1165 (5 ἢ ἃ5. [πϑίϊς6) δπᾶ 
τῆς πκ6.. [ἢ ὙΘΡΙΥ ἴο {πΠ6 ᾿ἰαϑδὲ βοῆοοὶ οὗ 
οΥἹεἶοβ, τ 6 πῖαᾶὺ Ροϊηΐ ουξ {παΐ Ρ]αίο 15 ποῖ 
Ῥοιιπά ἴο σῖνε δὴ Ὄχῃαιβέϊνα δσοοὰὺπέ οὗ 
[6 Ιά6α] ΓΠΘΟΥΥ νμΈπθνοσ ἢ6 Πᾶ5 οὐσοᾶ- 
5Ί0ῃ} ἴο τα κα 56 οὔ 1. Οἡ {Π6 ῥτενίοιιβ 
οοσοαβίοη Π6 σοπβηξά ἨΠϊἸπΊ56][ ἴο [4685 οὗ 
{Π6 νἱτίι65 εἴς., Ὀθοδῖι56 [ΠῸῪ ΟἾΪΥ ἡγε 6 γο- 
Ἰεναηΐ ἴο [15 ᾿τηπηθϊαΐα Ραγροβα (566 οα 
ν 476ᾳᾺ «Δπῃὰ οἵ. ατπλοὶ οἷ γε. [. 
Κοηλῤ: δὲ 215. ῬΡ. 81 Ε΄, ΗΙΠΛΕΥ 1.6. 
ΡΡ. 646 ἢ. ἀπᾶ ΤΟ μΎγ]ΟΥ 27ι7 (ογ. (ἰ. 
4]. «δ΄. Ῥ. 14), Δη4 1 15 Ἔχδοῖν [Π6 βδϊηε 
γθάθοη ὙΨΏΪΟ τηδῖτοβ ἢϊπὶ οἰΐς 1ἄ6α5 οὗ 
οσοποτεῖία δπα δυξῇοῖαὶ οΟὈ]εοΐβ ἰῃ Βοοῖ Χ. 
ΤῊΣ νῖενν (Παἰ Ῥ]αΐο 5ῃοι!α ποῖ θεὲ ἰδϊζθη 
ΒΕΥΪΟΙΒΙΥ 15 ἃ5 οἱ δ8 Ῥύοοϊιβ, ψνηο (772 
71ηι. 1ο4. ΕἾ Οὔβείνεβ οὐ γὰρ κατά τινας 
ἐδέας ὁ τεχνίτης ποιεῖ ἃ ποιεῖ, εἰ καὶ δοκεῖ 
τοῦτο λέγειν ὁ ἐν ἸΠολιτείᾳ Σωκράτης, 
ἀλλ᾽ ἐκεὶ μὲν τὰ εἰρημένα παραδοίγματος 
εἴρητα χάριν καὶ οὐ περὶ αὐτῶν τῶν ἰδεών, 
Ῥυΐ, ἀρατὶ [του οἴου σοηβιἀθγαῖοηβ, ἴΠ 6 

του γΘηος οὗἉ ἴΠ 6 5816 ἔοτιη οὗ [Π 6 {ΠΘΟΥΙΥ͂ 

ἴῃ οἱποὺ ἀϊδίοριιεβ (56 ε οἡ 506 Β, 6) }ιι5{1Ώι65 
5 1η ἰακίησ Ε]αΐο Πεῖα α͵βο δὲ ἢΪ5 ννοσά. 
ΤΠ Πιβίουυ οἵ {Π6 σοπίγονευϑυ 15. ΔΌΪΥ 
τενιενγεά ὈὉν ΠῚ Βεβοκιηδηῃ (Δήμεηε ἢίαίο 
αγίεγαείογεηε ἑάξας σἰαίτεγὶέ, Βοππ 1880), 
ψ ποῖ ἂηα τ ΖΕ]]ουὲ 1 ῬΡ. 666, 
οι 8]. 1 ἄστεα ἴπ Ῥε]ϊανίπρ [Π15 ραββασα 
ἴο θ6 δὴ δυϊπογιίαίῖνε ἐχροϑβιίίοη οἵ {πε 
1464] [ΠθΟΥγ οα οπ6 οὗ 15 τηδην 51465. 

εἶδος γάρ που κτλ.: “ἴοΟΥ νγγὰ δῖβ, ἃ5 
γοι ηονν, ἴῃ {πὸ ΠαΡΪΈ οὗ δβϑιπηηρ ἃ 
σογίαϊη 1466--ταῖνναυϑ ογδ 1464--ἰη σοΠ- 
ποχίοῃ νυ ἢ δαοῇ στοιρ οὗ ραγίσα]αῖβ ἴο 
ΜΝ ΠΙΟἢ να ΔΡΡΙΥ [Π6 βαπηβ παιηθ᾽: [1{. “8ῃ 
1464, οὔμαὲ. βδοῃ᾽ 1.6. βεαοὺβ!. Ὀεϊηρ Ομ. 
ὙΠεῖα οαπηοΐ 6 ἔγγὸ ΟΥ τἸηοῖα [ἄδα5 οὗ 
Βεά [οσ Ἔχαπιρία: οἷ. 5076. ὕππεοαβ- 
ΒΆΤΥ (ΓΟῸ]6 ἢὰ5 ῬΕθη γαϊβεα ἀροῦΐ {ΠῸ 
{γα ηϑ]δ!οη οὗ [(Πἰ5 βεπίθδησα ὈῪ Κιόπη 
(2. «δέ, Ρ. 240), οβε νϑύβίοη ““1η Βεζιιρ 
δὰ Ἰεάεβ ἄδσ νίείεη Τλῖησα ΠΘΠΠΊΕΠ ΨΙΓ 
76 εἰπε ΕἸΠΠοΙς 415 εἶδός τι Δη᾽ 15. ὈοΙἢ 
βίγαϊηθα ἀπ ᾿ἱπασουταῖθ, ΕῸΓ [Π6 5ἰἴαίαε- 
τηεπέ 1561} οἵ. ν 476 Α, 479 Α, Β, Ε, 4804, 
ΥΙ 4903Ε μά ΜΙ 5078 7. Ρ]αΐο γεράξ 
Βανε νυ τίη ΔηΥ οὗ {πε ἰογεσοῖηρ' Ραββα θ5 
πους Ὀε]νίησ ἰῃ [4685 οἵ δηγιῃϊησ 
Ῥεγοπά 414}1{165 πα αἰἰτιθαΐεβ : θαὲ ἐπΠδξ 
Π6 εἰϊαί Ὀε ον ἴῃ οἴμου [ἀθα5 4150 15 ενὶ- 
ἄεπηΐ ποῖ ΟὨΪΥ ἴτοιη ΒΟΟΚ Χ, Ραΐ αἶβο ἔγοπῇ 
λτ. τ5. ἃ, τό 6, Ὁ ἃπα τΔηΥ οἰ πεὺ ρ]ᾶοα5 
αυοίεα ὈΥ ΖΕΙ]ΕΥΣ ΠΡ. 701 7. 1. 

8 πολλαί πού εἰσι κλῖναι κτλ. 
ΝΥ ἀοεβ Ρὶαΐο βεϊθεοξ ὌἼχϑῆῖρὶθ οἵ 
ΔΥΕ Ποῖα] οὈ]θοίβ, ννηθη {π6 Ῥαϊμίθυ σα ἢ 
Ἔα] Έ4}}γ νγῈ]] Ραϊηξ {Π6 βαΐιγεβ οἵ Ναΐυσα, 
85 15 ν γί }]ν Δ]]ονγεα ἴῃ σὺ Οπε τβᾶβοῃ 
15 Παΐ οἴμπογννῖβα Π6 σου ποῖ ἤανα οοη- 
βίχαοίεα (Π6 ἀεβοθηήϊηρσ 5οα]α θεός, κλινο- 
ποιός, ζῳγράφος 507 Β ἢ. Ηδᾶ Πα 56- 
Ἰδοίθα 6.0. τηοπηΐαίη5, ᾿ξ γγοι]α 6 ἀϊπουε 
ἴο 5ρϑοϊίγ {Π6 πιά α]6 τούτη. Μούθονογ ἴῃ 
μδοῤά. “66 Β Π, ννγαὰ πᾶνε ἃ ἀϊβιϊποίίοι 
ἄταννη Ὀεδΐνγεεπ θεία απὰ ἀνθρωπίνη εἰδω- 
λοποιική, ἴπε ἢιδὲ ργοάιποϊησ ΠΠΚΘη65565 οὗ 
παίαγα! ΟὈ]οοί5. ὈΥ παίαγ8] ἀρεποῖθβ, (Π 6 

25--2 
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κλῖναι ἱ καὶ τράπεζαι. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Πῶς δ᾽ οὔ; 
“ Ν ,ὔὕ , “ Ν ὔ "9 Ν ,ὔ τιοταῦτα τὰ σκεύη δύο, μία μὲν κλίνης, μία δὲ τραπέζης. 

[596 ἃ 

᾿Αλλὰ ἰδέαι γέ που περὶ 
Ναί. 

3 ον ΑΥ̓͂ ϑι νΑ , Ψ « Ν ε ΄ - “ 
Οὐκοῦν καὶ εἰώθαμεν λέγειν, ὅτι ὁ δημιουργὸς ἑκατέρου τοῦ σκεύους 

“-“ ς ἱ ᾳ 

πρὸς τὴν ἰδέαν βλέπων οὕτω ποιεῖ ὁ μὲν τὰς κλίνας, ὁ δὲ τὰς 

τραπέζας, αἷς ἡμεῖς χρώμεθα, καὶ τἄλλα κατὰ ταὐτά; οὐ γάρ που 

τήν γε ἰδέαν αὐτὴν δημιουργεῖ οὐδεὶς τῶν δημιουργῶν" ἱ πῶς γάρ; 

15 Οὐδαμῶς. ᾿Αλλ᾽ ὅρα δὴ καὶ τόνδε τίνα καλεῖς τὸν δημιουργόν. 

Τὸν ποῖον; Ὃς πάντα ποιεῖ, ὅσαπερ εἷς ἕκαστος τῶν χειροτεχνῶν. 

Δεινόν τινα λέγεις καὶ θαυμαστὸν ἄνδρα. 

15. τόνδε τίνα Π: τόν δέ τινα (1) ΑΔ. 
ἴαϑϑε Α". 

Οὔπω γε, ἀλλὰ τάχα 

τάχα ΑΞ: ταῦτα ΠΩ εἰ ἴοτ- 17. 

Βϑοομ ΠΠ|κ6ηθ5565 οὗ δὐι ποῖα] ΟΡ] βοῖβ. ὈΥ͂ 
ΔΥΠΠ οἷα] τῆθαηβ, ἀπ Ραϊηιίηρ 15 {Π6Υ6 
4150 οἰαββεα ππάρθυ {Π6 βεοοῃα Παδά : τί δὲ 
τὴν ἡμετέραν τέχνην; ἃρ᾽ οὐκ αὐτὴν μὲν οἰκίαν 
οἰκοδομικῇ φήσομεν ποιεῖν, γραφικῇ δέ τιν᾽ 
ἑτέραν, οἷον ὄναρ ἀνθρώπινον ἐγρηγο- 
ρόσιν ἀπειργασμένην; (τ66 6). Ἰπαβηιιοῃ 
45 σκευαστά 416 εΕἰδεννπογε ογεά! 64 1 (ἢ 
1655 τϑα! τ ἰπαη φυτευτά (ΞεΕ6. Οἡ ΨΙΙ 
532 Β, Ὁ 72271.), {πΠ6 οποῖοα οἵ ἴμεβε ἐχ- 
ΔΙΏΡΙ65. 15. 8150 5ρβοίδ!]}ν ἀρριορυϊαία ἴο 
ῬΙαῖοβ πιαΐη οὔ͵]βοΐ, πᾶς 15. ἰο δύ, (ἢ 68 
ἀερτεοϊαίίοη οὗ Ἰτηϊδίνε σι. 
5968 ο ἀλλὰ ἰδέαι κτλ. ΕῸΥ 4665 οὗ 

σκευαστά οἴ. ΕΞ ΡΘΟΙΆ ΠΥ Ογαΐ. 3804--300 4, 
αι Ῥαβϑᾶρεξ νυ] ἢ ἔουτὴϑ5 8Π Δα τηῖγα Ὁ]6 οΟΠ,- 
ΠιΘΠίαιΥ οἡ [Π15. ΤῊ δηβοάοίς δρουΐ 
ΡΙαίο απᾶ Τορϑπαβ ἴῃ Ὁ. Τ,.. νἹ 53 (Πλά- 
τωνος περὶ ἰδεῶν διαλεγομένου, καὶ ὀνομά- 
ζοντος τραπεζότητα καὶ κυαθότητα κτλ.) 
15. ῬοΪπι1655 πη]655 Ρ]αίο Ῥε]ανθᾶ ἴῃ εἴδη 
τῶν σκευαστών. 

11 οὐκοῦν-- κατὰ ταὐτά. (΄. Ογαί. 
380 ΑΗ. ποῖ βλέπων ὁ τέκτων τὴν κερκίδα 
ποιεῖ; ἄρ᾽ οὐ πρὸς τοιοῦτόν τι ὃ πέφυκε 
κερκίζεινν; Πάνυ γε. Τί δέ; ἂν καταγῇ 
αὐτῷ ἡ κερκὶς ποιοῦντι, πότερον πάλιν 
ποιήσει ἄλλην πρὸς τὴν κατεαγυΐαν βλέ- 
πων, ἢ πρὸς ἐκεῖνο τὸ εἶδος, πρὸς ὅπερ 
καὶ ἣν κατέαξεν ἐποίει; Πρὸς ἐκεῖνο, ἔμοιγε 
δοκεῖ. Οὐκοῦν ἐκεῖνο δικαιότατ᾽ ἂν αὐτὸ ὃ 
ἔστι κερκὶς καλέσαιμεν; "Εμοιγε δοκεῖ. 
ΤΗΣ ΤΙᾶδα 15 οοποεϊνεα 85 ἃ παράδειγμα: 
οἵ. ΝΙ 500 Ε--οι Ο ἀπά 5εῈ οἡ ν 476 Ὁ. 
Βογγονίηρ [Π6 οπίοϊορΎ οἵ {πῸ Φλιεῤτες, 
νὰ πρΉς σαν {παΐ {Π6 σαΥραπίου μὰ5 80 
ἄπειρον οἵ ννοοῇ, ἱπΐο ἡ ϊοἢ. μα ᾿πἰγοάποαβ 
πέρας αἴϊεγ ἴπ6 πιοᾶθὶ οἵ [ΠῈ 1άδβα οἵ 
Βεά οἵ. αἰτία, {ΠΕΥΘὈΥ πιαπαυίαοίατίηνσ 
4 μικτόν ΟΥ̓ τηδίουϊαὶ Ὀεα (Θομπλ οἷα 
Γγεγεελτοιεγελεί αἰ. 7Ζαφογείφλγε ἐπι ΡΙ. Κεῤ. 
“. ῬΑ]. Ρ.. 25 5. 68). Υῆε δτε ποΐ βῃ- 

{ΠῚ 4 (1π νῖενν οὗ 507 Β δηά {π86 Ρῆτγαβε- 
ΟἸΟΡΥ οὗ [πΠ6 ργεβεπὲ ρᾷ5546Ὲ) ἴο ίαϊζε ἰδέαν 
ΤΉΘΓΕΙΥ 85 {Π6 Ρ]δη Οὐ ἔοιτη οἵ θεᾷ ἴῃ {Ππ6 
τηϊηα οἵ (ῃ6 ἐδιρεπίεσ : {πΠῸὸὶ [Ι͂46ὰ5 οἵ 
σκευαστά ταυϑὶ Ὀ6 ογεα!εα ψνΊ ἢ [Π6 βατηδ 
αἰ θα 65---ἰγαπβοθηάθημοθ, 56] -χιβίθηςρ, 
εἴο.--τῶθ δρρειίαϊη ἴο ἴποβα οὗ δβρϑβίγαοί 
Πα] 65 δηα φυτευτά (ΞεεΕ οη Γ᾽ 476 Α), 
ΑἸ ΠουρΡῊ τπ6 αΠΠΠΟυ] 165 νυ ΠΙ ἢ βοῇ ἃ ν Ἰοὺ 
ἸΏνΟΙν 65 ΔΛ 6 ἘΠα ΘΗΙΔΌΪΥ στραίοθυ ἴῃ {Π6 οὴ6 
οαβε {Ππδῃ ἴῃ {ΠῸ οἴπευ. {{π)2]| Ραΐ Οὔ γβαῖν 5 
τη Ρ]αίο᾽ 5 Ροβι(ἰοη-- -πα Θοογαίαβ 15 ΠῸΥα 
Βρθδίτησ δἃ5. ομα Ρ]αίοηϊδὲ ἴο 8ἃποίπεῦ 
(εἰώθαμεν λέγειν)---ἰξ θΕσομπη65. σογγθοΐ ἴο 
58 {παΐ {πΠ6 σαγρθηίευ 15 Ἰοοϊκίησ δ {Π6 
146 ταίμεῦ {Π8ῃ αἱ 5 ον νόημα, ἴοΥ 
{πΠ6 νόημα 15 πΠοπρῃς ἀρατί ἴγοση 115 οὈ]θοί, 
{πε νοητόν (εἴ. ν 476 Ε ".), 1.6. [Π6 561- 
οχιϑίθηί [δα οἵ Βεά, νιποὰὲ νυ] ἢ 411} 
{Π6 νοήματα ἴῃ [Π6 νγου]α ννοι]ά θὲ ροννϑὺ- 
1655 ἴο σεπείαία ἃ Ὀεα Ὀθοδιιβα 1 ἴ5 {Π6 
αὐτὸ ὃ ἔστι κλίνη, ἀηα ΠΟ τῆξεῖε νόημα, 
νΠΙΟἢ 15 {Π6 ἔππια δηα εββθηία] οαπβε οὗ 
411 τηδίθυϊαὶ κλῖναι. 866 850 οῇ 507 Β. 
5966 1 καὶ τόνδε---δημιουργόν : 1.6. 

καὶ τόνδε τὸν δημιουργὸν τίνα καλεῖς, 56. 
85 ΜῈ] δ5 {πε δημιουργὸς ἑκατέρου τοῦ 
σκεύους. ῬαΙίοΥ οπρη ποΐ ἴο πανα ρυϊητθά 
Μεγ γΘ ἢ 5. ΡΟΪΠί]655 σοπ]θοΐασε καὶ 
τόνδε τινὰ καλεῖς τῶν δημιουργῶν (Ὲί. 
«δαί. Ῥ. 118): ἴογ Ρ]αΐο 15 Ἰϑαδίηρ ΠΡ ἴο 
507 Β ζῳγράφος δή, κλινοποιός, θεός, τρεῖς 
οὗτοι ἐπιστάται τρισὶν εἴδεσι κλινῶν, 
δα Π6 ἀραΐη 4115 {Π6 ραϊηίευ ἃ δημιουργός 
ἷἰπ Ὁ 8ἃῃᾷά Ε: 80 4͵50 χειροτέχνης Ἰιι5ῖ 
Ῥεϊονν. 

τό ὃς- χειροτεχνῶν. ΟΥ̓ «δοῤά. 233 Ε--- 
234 σ, Μηοτα [Π6 βαπδ σοποθρίϊοη. 15 
ψουκοα οἱ ἴῃ δ᾽ηγοβδὲ βχδοῖν [Π6 5416 
ννΑΥ. 

17 τάχα ΠεΙδα τηθδῃ5 “80οη,᾽ πᾶ ποΐ 
“Ρευπαρβ᾽: οἵ. ψ τ Θομποιάογ (γαΐζ. 410Ὲ. 

Β 
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μᾶλλον φήσεις. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΓ ! 389 

, 

ὁ αὐτὸς γὰρ οὗτος χειροτέχνης οὐ μόνον πάντα 
“ ᾿ - ᾽ Ν ᾿ σὴν “-“ “-“" ΄ “ 

οἷός τε σκείη ποιῆσαι, αλλα καὶ τὰ εκ τῆς γῆς φυόμενα ἅπαντα 
“ ἣν “-“ “ ᾽ , , Μ Ν . » Ν Ν 

ποιεῖ καὶ ζῷῴα παντα ἐργάζεται, τά τε ἄλλα καὶ ἑαυτόν, καὶ πρὸς 
“-“ Ὡν δ , Ν 

τούτοις γῆν καὶ οὐρανὸν καὶ θεοὺς καὶ πάντα τὰ ἐν οὐρανῷ καὶ τὰ 

Ὁ ἐν “Αιδου ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἐργάζεται. Πάνυ θαυμαστόν, ' ἔφη, 
- - εν ᾿] Ἃ » 

λέγεις σοφιστήν. ᾿Απιστεῖς ; ἣν δ᾽ ἐγώ. καί μοι εἰπέ, τὸ παράπαν 

οὐκ ἄν σοι δοκεῖ εἶναι τοιοῦτος δημιουργός, ἢ τινὶ μὲν τρόπῳ 
, Ἃ Ἃ «ς ’ , ᾽ν δὲ 2 ΨΜ ΕΥ̓͂ Ε 

γενέσθαι ἂν τουτῶν ἀπαντῶν “οιητηῆς, τινυ εουκ ἂνὶ ἢ οὐκ 

΄ τ Ἂ Ν ΦΥ͂ » ΄ “ “- 

αἰσθάνει, ὅτι κἂν αὐτὸς οἷός τ᾽ εἴης πάντα ταῦτα ποιῆσαι τρόπῳ 

γέ τινι; 
Ἰζ Ὗ .5 », Ἔ , - δ 

αἱ τίς, ἔφη, ο τρόπος οὗτος; Οὐ χαλεπός, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

ἀλλὰ πολλαχῇ καὶ ταχὺ δημιουργούμενος" τάχιστα δέ που, εἰ 

θέλεις λαβὼν κάτοπτρον περιφέρειν πανταχῇ" ταχὺ μὲν ἥλιον 
Ὴ Ι 7, ν Ν ΕῚ - ,, “ ᾿ δὲ “- Ἁ δὲ , 

ποιήσεις καὶ Τὰ εν τῷ ουρανῳ, ταχυ ε γὴν, ταχῦυ εσαῦυτον ΤΕ 

“ ,ὔ Ν Ν , ει - 

καὶ τἄλλα ζῴα καὶ σκεύη καὶ φυτὰ καὶ πάντα ὅσα νῦν δὴ ἐλέγετο. 
» ’ ᾽ ΄ " ’ “ ᾿ 7 - 

Ναί, ἔφη, φαινόμενα, οὐ μέντοι ὄντ γὙὲ ποὺ τῇ ἀληθείᾳ. Καλῶς, 
τ δ᾽ 3 ΤΑ Ν το δέ », “ Ἄ 

ἣν ὃ ἐγώ, καὶ εἰς δέον ἐρχεῖ τῷ λογῳ. τῶν τοιούτων γάρ, οἶμαι, 

δημιουργῶν καὶ ὁ ζῳγράφος ἐστίν. ἢ γάρ; ἸΠῶς γὰρ οὔ; ᾿Αλλὰ 

21. πάντα ΑἹΠ: ραυποίῖς ποίανϊε Α3, 

20 καὶ ἑαυτόν ρτεβεηίβ πὸ αἰΠΠοσ]γ : 
εἴ. ταχὺ δὲ σαυτόν ἴπ Ε θεῖον. [{ ἰ5. ΑἸΕ 
Βολ] ἴο ᾿ππασὶπε ἢν ΓΛΈ ΠΟΙ ργοροβεά 
τὰ κατ᾽ ἐνιαυτόν (λτ]οίον. ἴοΥ τ88ο Ρ. 
168). ῬεΙπαρβ Πα {πουρλΐ {ΠῸ δημιουργός 
τναϑ ὁ θεός, Δῃ ΘΧΙΓΔΟΥ Ι ΠΑΤΎ ΕΥΓΟΥ, ὙΠΟ ἢ 
Ῥεΐρεῖβ απᾶ οἵμεῖβ (βεβ Ζε)εγδ 11 Ρ. 711 
7:.. 4) Ῥετρείγαϊβα, τηαϊκίηρ αοα ἢἰβ οὐνῃ 
ογθαΐου, απα ἀγαννῖηρ βοιηθ ρτοίοπμ πα δηά 
{λυ-Ὑθαοῃίηρ ππθίαργϑίσαὶ [Θβϑοη5. [ποτα 
{πεῖν τηϊβία κα. 

καὶ πρὸς τούτοις κτλ. «5071. 1.α. καὶ 
πρός γε θαλάττης [καὶ γῆς] καὶ οὐρανοῦ 
καὶ θεῶν καὶ τῶν ἄλλων ξυμπάντων. ΤΠ 
νγογᾶ5 ἴῃ Ὀγδοϊςείβ. οσοιῦ ΟὨΪΥ ἴῃ [Ξ, ἀπὰ 
γγετα ῬΟΒΒΙΡΙΥ ἰπίγοάποβα ἔγομι [ἢϊ5. Ρα5- 
βαρ. 

τ πάντα Πα5 ἴγνγο (ποΐ, ἃ5 Βαϊζευ 85- 
δουίς, ἤνθ) ἄοίβ ονϑὺ ἴΐ ἴῃ Α, Ῥας 15 ἴῃ 8]] 
1)6. μ88 διά Ξῃουϊᾷ ποῖ (νν ἢ Βαϊζου) θ6 
Ὀτασκοίθα, [{ 5. ἱπιροχίαηΐ, ἴῃ νΐονν οὗ 
5080 Πι, ἴο ᾿πϑῖδὲ (δὶ {ποῖα 15. σοὐλ 7719 
ψνϊο (ῃ6 Ῥαϊηίεσ απὰ Ῥοβί οδηποῖ 
“τηαϊςεὐ: ἤδῆσα [Π6 δ ΡΠ Δ5]5. 

22 ἐν΄Αἰιδου 5Ποι]4 αἶ50. οἵ σουγβα θ6 
Ἱκαρί, {πουρὴ σαηοο]]εα Ὀγ Εουννεγάβηῃ. 
Ῥοϊνσποίιϑβ᾽ [άπιοιι5 οἱ οίατο οἱ τὰ ἐν “Αἰδου 
αἱ ΤΕΙΡΗΪ ΤΑΥ͂ 5εῖνα ἂἃ5 δὴ {ΠΠ|δίγαιοῃ 
(Ραιι5. Χ 28---31). 

5960} 23 σοφιστήν: ιι566 45 ἴῃ 57,712. 

203 Ὁ δεινὸς γόης καὶ φαρμακεὺς καὶ σο- 
φιστής. ῬΙαΐο ΠΊΔΥ αἶ50 τηθδη ἴο Πἰπί {Παΐϊ 
1π6 Ῥαϊηίεσ ἀπᾶ ϑορῃῖβὶ τα Ὀἰγάς οἵ «ἃ 
[δαῖμεῦ: ἴου ἴῃ «ϑοζλ. 233 Εὶ . ἃ ἀεβηϊ θη 
οἵ [π6 ϑορῃϊβδε ἴῃ {Π6 ΟΥ̓Δ ΠΟΥ 5θηβα οἵ 
{6 (εγπὶ 15 δνοϊνβα ουΐξ οἵἉ Ἰι5ῖ 510 δῃ 
δοσοιηΐ οὗ ραϊητηρ ἃ5 γα ἢπα ἤοῖα. 

25 ποιητής. ΤΠςε Οτεεῖς ἰάθα οὗ τς 
Ῥοεῖ δ5 ἃ “τηαῖκευ᾽ Ἰο πᾶς δα] 0 Π8] Πα νουΓ 
ἴο ποιεῖν ἀπᾷ ποιητής {Ππτουρπουῦΐ {ἢ 15 
ΔΥριπηθηΐ. 

28 ϑημιουργούμενος 5 5ιρσεκίεά οἵ 
σοῦγβα ὈΥ δημιουργός Ἰιι5ὲ Βείοτα: οἵ. ΠῚ 
305 Β. ὙΤὴα σομηθὶπαίίοη. οὐ 1ἢϊ5. νεῖ 
ὙΠ τρόπος μὰ5 ἃ ρἰαγία! του -Πογοῖο 
αἷγ. 

290 κάτοπτρον κτὰ. Οη ([Πδ6 νῖενν οἵ 
Ῥαϊπίϊηρ Ποῖα ἰῃνοϊνοα 5ε8 508 4.5. ΤῈ 15 
ἀι5118] ἴο σοιῆρατα ΘΠ αἸςεβροαγθῖθ ““Βο]ά 
[8 ΤΛΪΥΓΟΥ ἈΡ ἴο παίατγα," θαΐ (45 Βοβδῃ- 
απεξ ροβηῖ5 οὐ) {Πουα 15 τηοσθ ἴῃ ΘΠαΚα- 
5Ρθασθ᾽5 βαυϊηρ {Ππη ἴῃ Ρ]αίο᾽ 5. 

5968 33 τῶν τοιούτων--ῳγράφος 
ἐστίν. ὙΠα Ῥαϊηΐθυ νν1}}} σΟΡῪ 1 1655 
ΔΟΟΙΓΔΟΥ͂ Πα ἃ ΠΊΪΓΓΟΓ, 50 {παξ Δοσογά ηρ; 
ἴο ῬΙαΐο᾽β νγαὺν οἵ τβαβοπίηρ ἴῃ [5 Ρᾶ5- 
βᾶσε ῬΠΟΙΟΡΥΑΡΗΥ ἰ5 σαρετίου ἴῃ ροϊπὶ οὗ 
{τὰ τὸ Ῥαϊπίϊηρ (Ἀερεῦ δ ίαίο π. αὲδ 
Ῥρεσῖδ Ρ. 23). 866 πονγενεῦ οὴ 508 Α. 

20 
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300 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [596 Ε΄ 

, 3 ᾽ θῇ Ὁ 3.6 τὰ -“ Δ “ Υ. , ΄ 

φήσεις οὐκ ἀληθῆ, οἶμαι, αὐτὸν ποιεῖν ἃ ποιεῖ. καίτοι τρόπῷ γέ 
ς ο 7ὔ 

τινι καὶ ὁ ζῳγράφος κλίνην ποιεῖ, Ναί, ἔφη, φαινομένην 

γε καὶ οὗτος. 

ἢ οὔ; 

- , 

1, Τί δὲ ὁ κλινοποιός" οὐκ ἄρτι ] μέντοι ἔλεγες, ὅτε οὐ τὸ 
» ἃ ᾿ Χ 

εἶδος ποιεῖ, ὃ δή φαμεν εἶναι ὃ ἔστι κλίνη, ἀλλὰ κλίνην τινά; 
ΕΥ̓͂ , Οὐ - ᾿ ἣν ἃὰ Κ ω 2 Ἃ ἌΣ, τ - 

Ἔλεγον γάρ. Οὐκοῦν εἰ μὴ ὃ ἔστιν ποιεῖ, οὐκ ἂν τὸ ὃν ποιοῖ, 
3 Ὡ “ ον, ΤΑΝ Ἂ - » , Χ ἂὉ ΗΥ Χ “ 

ἄλλα τι τοιοῦτον, οἷον τὸ ον, ον δὲ οὔ; τελέως δὲ εἶναι ὃν τὸ τοῦ 
ταν τος ὉὍ). » ᾿Ὶ . ΕΣ 7 ΄ 

κλινουργοῦ ἔργον ἢ ἄλλου τινὸς χειροτέχνου εἴ τις φαίη, κινδυνεύει 
᾽ “ ΄' ω -“ 

οὐκ ἂν ἀληθῆ λέγειν; Οὔκουν, ἔφη, ὥς γ᾽ ἂν δόξειεν τοῖς περὶ 
7 

τοὺς τοιούσδε λόγους διατρίβουσιν. Μηδὲν ἄρα θαυμάζωμεν, εἰ 
Ν - Ε , , Ἃ Ν 3. γι, Ν , 

καὶ τοῦτο ἀμυδρόν τι τυγχάνει. ὃν πρὸς ἀλήθειαν. ' Μὴ γάρ. 
ΧΩ ᾽ “- Υ͂ “ 

Βούλει οὗν, ἔφην, ἐπ᾽ αὐτῶν τούτων ζητήσωμεν τὸν μιμητὴν τοῦτον, 

Εἰ βούλει, ἔφη. 
- “ Ψ, Ἀ [2 5 ων ᾿ 3 “δ “ ΕΣ ξ 

αὗται γίγνονται" μία μὲν ἡ ἐν τῇ φύσει οὖσα, ἣν φαῖμεν ἄν, ὡς 
ὔ 7 ΟΣ 

ἐγῴμαι, θεὸν ἐργάσασθαι. ἢ τίν᾽ ἄλλον; Οὐδένα, οἶμαι. Μία 

,ὔ ᾽ 2 ἣν 5 - ,ὔ “-“ 

τις ΠΟΙ ἜσΤΙΨΡ, Οὐκοῦν τρίτταυν τίνες κλιναιν 

27. γε ΑἿΠ: οτῃ. Αἱ, 

28 οὐ- μέντοι. 1 330 8 7. ἄρτι γὙείεΥ5 
ἴο 596 8. ' 
597. 7 εἰ καὶ τοῦτο κτλ.: 56. 85 

Ὑγ6}1 ἂ5 {πε κλίνη τηδάβ Ὀγ {πε ραϊηίου. 
697 9 ἐπ᾽ αὐτῶν τούτων κτλ. ΕῸΓ 

ἐπί Ξε ον 475 Α- τοῦτον ἴῃ τὸν μιμητὴν 
τοῦτον (““ππηο, απεῖὴ παδουϊτηι5" ΘΟ ΠοΙ- 
ἄει) νγαὰβ ἰουμᾶ ὉΥ ΤΠ Ρρπεῦ ἴο ΡῈ [Π6 
τεδαΐηρ οἵ Α 58 ΨῈ]] 5 {π6 γεβί οἵ Βεὶς- 
Κεις μ585, δηᾷ ϑοϊμηείαθυ χεϑίογεβ 1ἃ ἴῃ 

Π15 “1 «α1ὲ. Ῥ. 77. 
1ο οὐκοῦν κτλ. ἘῸΓ γίγνονται 566 Οἢ 

ΨΠ|ρότα. ΔΊ ἐν τῇ φύσει οἴ. τηΐτα 507; 
508 Α, Ζλαεα. το3 Β ἀπᾷ 2 α7ι. 132 Ὁ τὰ 
μὲν εἴδη ταῦτα ὥσπερ παραδείγματα ἑστάναι 
ἐν τῇ φύσει. ἘΔοῖ οἵ {πε56 Ῥᾶββαβεθ 
Ῥιΐηρθ ἡ φύσις ἰπίο σοππεχίοη Ψ ΙΗ 1Π6 
Τάεξας: οἴ. αἰϑο ν' 476 Β, ΥΙ 501 Β, (7αξ. 
2808 ΤΥ. αῃᾷ ἰηἴτα 597 Ὁ, Ἑ- [ἢ {πῸ ρῃγαβα 
ἐν τῇ φύσει, [ῃ ἐἀχργεβϑίοη ἡ φύσις ΤΩ 685 
«Ναίατγο᾽ 1.6. σεγηηε παίηγα (οἴ. Ἀ. 6, 
Βυν ἴῃ ΟἹ. εν. ΝΊΠ Ὁ. 299), Ῥαξ ἴοΥ 
ῬΙαΐο γχεγηέηε γιαίηζα, 5ἰτϊ αν Ἰπιεγργοίεά, 
15 ἴπ6 146] Υο. ΡΙαίο᾽β ποιηθποΪα- 
ἴατε ἰ5 ἴῃ Πδιτηοηυ ΜΙ (ῃς ἰγδα!ἰο πα] 
πδᾶρε οὗ ἀτοεὶς ῬΗΠΟΞΟΡΠΥ, ἴου “1η ατεεὶς 
ΡἈΠΟΒοΟρΡἶοα] Ἰαησιασα, φύσις. «ἰννᾶγθ 
ταθδηδ {Παΐ ἡ ΒΙΟἢ ἴ5 ρα πηατυ, [απ ἀτηθηία], 
ἀπ Ῥεγϑίβίθηϊ, 85 ορροββᾶ ἴο {Ππαΐ νυ] 
ἰ5 βδοοπάδτυ, ἀετγίναίϊνο, δηα ἰγαηβίθπὶ Ἶ 
(Βυσπεὶ ΖΦ αγίν σγεοὶ ἀπ]. Ρ. τι). ΝΟΥ͂ 
ἴῃ ῬΙαϊοπίϑηη (μ6 ῥυϊπιαγυ, Γαπαδτηθηίαὶ, 

2. ποιεῖ ΑΞ φε ποιῇ ΑἸΠ. τι, ὧν Π:ι! ὍΝ. Ἂ; 

Ῥοιϑίβίεπε, 15 {πΠ6ὶ εἶδος: δἀηὰ ἤθησα {Π6 
φύσις οΥὁἩ “παίαγε᾽ οἵ Δηγί μη τηθδῃ5 115 
Ἴ1άεα (ε.». Φάαεαγ. 2548 ἡ μνήμη πρὸς 
τὴν τοῦ κάλλους φύσιν ἠνέχθη), ἀπὰ 
{π6 φύσις οΥὙὦ παίιτα οὗ αἰ [Ὠϊηρ5 (747,2772 
γ:α{174) ὈΘΟΟΠΊ65. 8Δἢ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟ (ῸΓ (Π6 
νου] οἵ 1ά665 (““τερίο Ἰάβασγιιη, ὁ νοητὸς 
τόπος" ϑοῃπεῖ θυ). Βοβαπαπεί νου] 116 
ἴο Τα μάου φύσις ὈΥ “ενοϊαίοη,᾽ “νι Ποαὰΐ 
ππαεγβίαπαϊησ ΔΎ ἀεβηϊίΐε ἰἤθοῖγ οὗ 
οτἱρίηβ. 00} ἃ ἰγαπβίαίίοη νοι] Ὀ6, 
ἴῃ ΤΥ ἡπάρτηθηΐ, ποῖ ΟΠΪΥ ΘΥΑΨΕΙΥ͂ Π115- 
1εδάϊηρ, ας Πρ Ἰ5Έ1 ΘΑ} σντοηρ ; [ΟΥ̓ ἐν 
τῇ φύσει οὖσα σαπποί πλθδῃ ἦγ Π]Οἢ ενο- 
Ταϊοη λας 2ῷγοιεεα" : [ἴῃ6 ἴοτος οἵ ἐν 
τηιιϑί θῈ Ἰοςδ!]---ἢρτπιγαίίνε!ν 50, οἵ σοῦγβε--- 
ΘΧΔΟΙΥ ἃ5 ἴῃ ὥσπερ παραδείγματα ἑστάναι 
ἐν τῇ φύσει τείεττεα ἴο ἀῦονθ. 80 αἷξὸ 
7: Β.- Μᾶγοσν τη 7. Κεῦ. Ἐ Ρ. τῶι: Ὁ 
ἽζΚτομη, φύσις ΔΡΡΘοαΙβ ἴο ΡῈ ““αἷε 8]}- 
σεμηθῖηθ (Ἔβαί 2] ο καῖς 465 {ΠΠΊν υβι! 15, 
ἄϊε ἄεμι δημιουργός αἀἰΘ ΜιβίεγΙΠ 6 Γ 
1εἴεσι᾽ (207. .ϑζ. Ρ. 240). ὙΤῊΪ5 15 ΠΘΔΥΕΓ 
{πε6 {γαῖῃ, θαὶ να τητιϑὲ ποῖ βασγθηοθγ (Π6 
56] -οχϑίθηοςα οὐ (Π68 [4θα8. 566 αἷβὸ οπ 

597 Ὁ. 
τι ἣν-- θεὸν ἐργάσασθαι. ““Οσοαυτη, 

αἰ νϊἀδίατ, 4παϑὶ εχ ᾿πηργονίβδο Ρ]αίοηΐ, 
Τευτη [ἀθαγιτη διιοϊογθιη ἀρ ΡῈ ]ατθ ᾿᾿ βαΥ5 
Ῥδηβο (δ ἀεο Τίαίογιῖς Ὁ. 45), {0 ὴῚῚ 
ΘΠΟΙΡΉ, ἴῃ [ῃ6 γαβίχιοίβ βθηβα [Πδὲ τγα 
Οὐρ ϊ ἴο ΙΔΥ ΠΟ βίγεβθβ οἡ [815 ραβϑᾶδα ὁγ 

9917 

Β 



.507 Ὁ] ΠΟΙ ΙΠΠΕΊΆΘῚΙ 301 

δέ γε ἣν ὁ τέκτων. Ναί, ἔφη. Μία δὲ ἣν ὁ ζῳγράφος. ἢ γάρ; 
΄ ,7ὔ , , “-“ 

Ἔστω. Ζῳγράφος δή, κλινοποιός, θεός, τρεῖς οὗτοι ἐπιστάται 
͵ “- - [- ΄ 

Ο τρισὶν εἴδεσι κλινῶν. Ναὶ τρεῖς. Ὃ μὲν δὴ θεός, εἴτε Ι οὐκ τ5 
2 Ἶ; ΝΜ 3 ω 5 - Ἁ ,ὔ ΟῚ Ἷ, 5 δε , 

ἐβούλετο, εἴτε τις ἀναγκὴ ἐπῆν μὴ πλεὸον ἢ μίαν ἐν Τῇ φύσει 
᾽ , ἴ 

ἀπεργάσασθαι αὐτὸν κλίνην, οὕτως ἐποίησεν μίαν μόνον αὐτὴν 
5 ,ὔ ἜΟ ἼΆΡ , , Ν -“ ΕΥ ͵ὔ ΕΣ 5 ,ὔ 

ἐκείνην ὃ ἔστιν κλίνη" δύο δὲ τοιαῦται ἢ πλείους οὔτε ἐφυτεύθησαν 
Ν ον “ “ - 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ οὔτε μὴ φυῶσιν. Πῶς δή; ἔφη. Ὅτε, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ 
΄, , ͵ Ε Ξ 

δύο μόνας ποιήσειεν, πάλιν ἂν μία ἀναφανείη, ἧς ἐκεῖναι ἂν αὖ 20 
2 Α Ἁ 7 , 

ἀμφότεραι τὸ εἶδος ἔχοιεν, καὶ εἴη ἂν ὃ ἔστιν κλίνη ἐκείνη, ἀλλ᾽ 
» « , Ε ᾿ “ 53 ΄ 

οὐχ αἱ δύο. ᾿Ορθῶς, ἔφη. Ταῦτα δή, οἶμαι, εἰδὼς ὁ θεός, βουλό- 
πὰ 

Ὁ μενος ' εἶναι ὄντως κλίνης ποιητὴς ὄντως οὔσης, ἀλλὰ μὴ κλίνης 
’, Ν ͵ , 7, 3 Ν 3 Ε 

τινός, μηδὲ κλινοποιός τις, μίαν φύσει αὐτὴν ἐεφυσεν. ἔοικεν. 

19. δὴ ΑἾΞΙ: δὲ νε] δ᾽ ΑἸΤΙ. 

τ ρρὕὕὕὕὲ}!ςἪ]οσΤΤΓΤΓΤΓΠ7ΠΠΠΠΠΠΠΠΠππππΠπθ““
“ -----΄---- ----.ο--ο-ς-ς- - ---ρ-ρο-ρ--..---- 

ζήδοῖ ἃ5. δνϊάθηος ἴου {πΠ6 οτἱρίη οἵ [π6 
Ι4επ5. Βαῖ, 1 αοα «πὰ [μ6 1Ιἅδα οἵ 
(οοά αἴ {πε βατηδ (566 ἢ ΥἹ 505 Α ἢ), 
Ῥ]αῖο ἰ5 ΠΊΘΓΕΙΥ βαυΐησ ἴῃ {πεο]ορίοδὶ 
Ἰαησιασα νμαΐ μῈ [ου πη εΥν βαϊα ἴῃ ῬΠ1]ο- 
Βορῃῖοαὶ, ῃθπ μα ἀεογῖνεα {Π6 οὐσία οἵ 
41} οἴμον 1ἄθας ἔγοῦλ {πὸ [ἅεα οἵ ἀοοά 
(1 βο9 Β). 866 Κύόπηὴ 21. .δ7. Ρ. 242, 
ὙΠ 6Γα {Π6 βαπηα δχρ]απαίίοη 15 σίνεη, δπὰ 
ΖεΙ]ογά τι Ρ. 666. [τ 15 ποῖ, 1 {Πῖηκ, 
ααῖϊία οοΥγοοῖ ἰο ἀἰβηη θα θεός ἃ5 τΠΘ ΤΟΥ 
“ἐ61η6 ταν τ ΐβοῖθ Αὐβάσαοκβυγεῖβα ̓  (Ηττη- 
οὐ ΖΞ γιἐεέελιγιρ τέ. Αονεῤ. εἴς. Ρ. 647), ἀπά 
ΘΌΞΘΏΗ] (2 ἡγεϊοζέϊεγρ᾽ Ῥ. 202) 15 σαυίδ! Ἡ] 
ψτοησ ΠΕ Π6 ἴαϊκ 65 11 ἴο τηβαῃ “ὦ σοί. 
ΤῊΣ βεπίθησε μα5 Ῥθθη πὰ Οἢ αἸβοιββθα ἴῃ 
σοπποχίοη ν᾿ ἢ [ἢ6 ΤΠθοΥῦΥ {παὶ Ρ]αΐο᾽ 5 
Τάθαθ αὐ “[ποιρῃίς οἵ σοά’: 5866 ἴογ 
ΘΧχαρὶε Ηδιμιαπη οἷ ἰσεο ίαί. δ γεῤ. 
ΨΙ ρο556. Ρ- 5 ΜΠ ΒΟ Ζ᾿5 ΤΕΡΙΥ .225- 
2πι|. }Ι. ἄμα Ὁ. 33 δῃ4 Ηευπιδηη 5 τα- 
Ἰοϊπᾶθγ Κριαῖε. αἷϊεῤ. αδ ἑάέα ὀογιὲ ὈΡ. 
30 Β., πα οἵ: ΖΕΙΠΕΡ 1. ο. ΡΡ: 664--- 
ό67ο. 1 μαᾶνβε δἰτεαάν βαϊά ἴῃ Αρρ. [1 το 
Βοοῖς ΨΥ ἰπαὶ Ῥ]αίο Πἰμη56} 5αγ5 Πο- 
τϊησ ἴο 5Πδνν [Παΐ ἢς νϊεννεα 15. [ἀθὰ5 
ἴῃ [Πϊβ Ἰρῃϊ ; απᾶ ἴὲ 15 οὔἱυ ὈΥ τϑδαϊηρ 
ἴηἴο Πὶβ ννογάβ χχποῃ τηοτα {Παῃ {ΠΘῪ ἀΥ6 
παΐπσα! ν διε το σοηνου, {παΐ {ΠῸ6 Ρτα- 
βθηΐϊ ραϑϑᾶσε οἂῃ Ὀ6 τηδάς ἴο βιῃρροτί 1ῃς 
ἸΔΘπΕβοδίίοη. 

597. το εἰ ϑύο κτλ.: ποΐ οἵ σουγ58 
“Γ αοἂ ἀαά τηδᾶς᾿ εἰς. (1). απ Ν.), θαΐ 
ἼΓ 6 σἀσιία τηαϊκο᾽ εἴς. γϑίουσιηρ ἴο {Π6 
[αἴπτα, ἴῃ ΠαΥΤΔΟΩΥ ὙΠ οὔτε μὴ φυῶσιν. 
ΤῊ ψοτάς δύο μόνας Ἰηδᾶη “ΠΟ ΠΊΟΙΘ 
1Πδῃ ἴννο,᾿ “Διο ἢ πὰν Ζιν οὶ (Θοπηϑι οι). 
Ἰνθη ἔνο (ποΐ ἴο βρεαῖ οἵ πιουθ) ννου]ᾶ 

ἴῆνοῖϊνε ἃ ἔγεβῃ ἰδέα. (Οἵ. 7771. 31.Α τὸ 
γὰρ περιέχον πάντα ὁπόσα νοητὰ ζῴα, 
μεθ᾽ ἑτέρου δεύτερον οὐκ ἄν᾽ ποτ᾽ εἴη " πάλιν 
γὰρ ἂν ἕτερον εἶναι τὸ περὶ ἐκείνω δέοι 
ζῷον, οὗ μέρος ἂν εἴτην ἐκείνω, καὶ οὐκ ἂν 
ἔτι ἐκείνοιν ἀλλ᾽ ἐκείνῳ τῷ περιέχοντι τόδ᾽ 
ἂν ἀφωμοιωμένον λέγοιτο ὀρθότερον. ΤῊΞς 
τρίτος ἄνθρωπος δτρατηεηΐ ἀραϊηδί {πε 
{Πθουν οἵ 1ἀθα5 τεϑίβ οἡ {πε βατηθ Ἀδβὶ5: 
8566 2αγηι. 1328 [ξ΄ ἢ Αὐῇβί. 276,. Α 9. 
900" 17 ἀῃὰ ΒοῃϊίΖ δα ἴοο. 

597 Ὁ 24. μίαν φύσει κτλ. : “οτεαίεα 
1{, ἴῃ 115 Ἔβϑθηίαὶ παΐαγθ, οη6. 50 ἴΐ δρ- 
Ρεαῖβ. 918]} να {Πθῃ 64}1 Πῖπῃ {πὸ Δί αζδγε- 
τηΆ]τοΥ οἵ θε(, οὐ βουηθι ῃΐησ οὔ [ΠῸ βου Τί 
τχου]Ἱα αἱ 411 Ἔνεπῖβ Ὀὲ ἰαϊγ ἴο 4ο 80, βῖποβ 
μ6 μας τηδάβ οί {πὶ ἀπα 4}1 Ῥεβι 65 
ἴῃ {πεῖὶγ δϑϑθηίῖαὶ παίαγο.᾽ (Οοππεοίθα 
ψῖτἢ [Π6 ποίϊοη “θβάᾶ᾽ (οὔβεσνε {πΠῸ πϑαΐθυ 
τούτου), ἴμεγ6 δ.Θ ἤτυο τη δὶς ούβ : (1) 15 φυτ- 
ουργός, νΥΠ0 τηα]ςο5 ἡ φύσει κλίνη, (2) 115 
δημι-ουργός, νν]ο πηαῖκε5 κλίνη τις, ἃ ῬδΥ- 
Εἰσα αν πλαίθτϊαὶ θα. ὙΠε ἤτϑί 15 ἀοα.--- 
(6 φυτουργός ποῖ οὨἷγ οἵ "θεά "ΐ οἵ 8}} 
εἶξε : {Π6Ὸ βϑοοπᾷ ἃ οαγρεηίεσ, φυτουργός 
ἴ5 ϑϑοᾷ ὈΥ ΡΙαΐο 'ἱπ 6 ρβοῦ! δῦ βθῆβα οὗ 
ὁ φύσει-τι ποιῶν, ἴΠ6 πηαῖκοῦ οἵ 6.5. [88 
Ῥεά-Ὀγ-παίαγθ, (Π6 ἰδ Ὀ]6- Ὀγ- παίΐαπτθ, εἴς. ; 
δηα [Π6 Ρεου] αν ἔοττα οἱ (Ἰαιοο5 ΔΏΒΥΨΕΓ 
(δίκαιον γοῦν κτλ.) 5Π6νὴ5 {παΐ ἢ ν"ὰβ 
56 η5 1016 οἵ {π6 ᾿ἰπρυϊβιῖς. δχρουϊπιθηΐ. 
ΡΙαίο᾽5 πηθαηΐϊηρ νοι] Πανα Ὀθθη ΘαβΙ οΥ 
οὐ τ5 ἴο σας 1{ (πίη βι βία πίϊνεβ. ἴῃ - 
5ἰοδα οὗ ργοποιπϑ), ἢς παὰ βαϊὰ μίαν φύσει 
κλίνην ἔφυσεν (ογτεαϊε οπε Ὀ64-Ὀγ-παιῦτα, 
οὗν νΙ ροι Β τὸ φύσει δίκαιον) ἀπὰ ἐπειδήπερ 
καὶ φύσει-κλίνην καὶ φύσει-τἄλλα πάντα 
πεποίηκεν, Ὀὰχϊ ν μαὶ ἢ ἀοα5 νυυῖϊζα ἰδ τη ἢ 



392 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [597 Ὁ 
Β ἷ ΩΝ “ Ν Ν ω , ΕΣ 25 Βούλει οὖν τοῦτον μὲν φυτουργὸν τούτου προσαγορεύωμεν ἤ τι 

30 

τοιοῦτον ; 
7. “ » 5 Ἢ ἴω 

Δίκαιον γοῦν, ἔφη, ἐπειδήπερ φύσει γε καὶ τοῦτο καὶ 
ΝΜ ΄ ΄ ,ὕ 

τἄλλα πάντα πεποίηκεν. Τί δὲ τὸν τέκτονα; ὦρ᾽ οὐ δημιουργὸν 
κλίνης ; 

, 3 - Ναί. Ἢ καὶ τὸν ζῳγράφον δημιουργὸν καὶ ποιητὴν τοῦ 
9 οἷ 3 3 Ὡ 

τοιούτου; Οὐδαμῶς. ᾿Αλλὰ τί αὐτὸν κλίνης φήσεις εἶναι; Τοῦτο, 
Φ δ᾽ “ Ι ΝΜ ὃ “ μ“ ἸΆΛΧᾺ κ δ Φ 
ἢ ὃ ὃς, ἔμουγε δοκεῖ μετριώτατ᾽ ἂν προσωγορεύεσθαι, μιμητὴς οὗ 

ἐκεῖνοι δημιουργοί. 
53 Ἁ [Ὶ , Ν -“ 

ματος ἀπὸ τῆς φύσεως μιμητὴν καλεῖς ; 

3 3 ᾽ , - 5 
Επἦεν, ἦν δ᾽ ἐγώ" τὸν τοῦ τρίτου ἄρα γεννή- 

, Ν 3, Μ 

Πὰανυ μὲν οὖν, ἔφη. 
κ΄. 9 , 7 « 

Τοῦτ᾽ ἄρα ἔσται καὶ ὁ τραγῳδοποιός, εἴπερ μιμητής ἐστι, τρίτος 
᾽ Ν - ͵ 

τις ἀπὸ βασιλέως καὶ τῆς ἀληθείας πεφυκώς, καὶ πάντες οἱ ἄλλοι 

τή 6 οἱεσαηΐ. Τί 566 π15 ἴο τὴη6 σογίαδϊη {παῖ 
φύσις ἴῃ {Π15 Ραββαρε γείβιβ ἴο {Π6 βββθηίίαὶ 
παίατγο (1.6. τὴς 1464) οἵ [πε {Πϊπρ ἴῃ 41165- 
τοη. ΘΟ] θυ Ποσ, ΘΟ ΘΙ άθσ, δπά 
Μά], ἴο ἡπᾶσε ἔγοπὶ {ΠΕ ῚΓ ΓΘ 5] (1015, 
Π6]4 {πΠ6 βαηθ νίαν. Τὴ ἘΠ ΡΊ5ῃ ἰγαπ5- 
Ἰαΐουϑ γβηάεσ {πὸ βεοοπά φύσει“ Ὀγ ογεαίοη᾽ 
(ΠΏ. «πᾶ Δ.) οὐ “ῬΥ {π6 παίΐισαὶ ργοσεββ οὗ 
ογβαίιοη (Τονγειι), Ῥαΐ ἀρατί ΠῚ ΟἰΠΘΥ 
ΟὈ]εβοἰίοη5, φύσει Ξυγεὶν σαηποῖ ῬΕαΓ ἃ 
56 Ώ56 50 νΕΙῪ αἰ Παγεηΐ τότ {Πδΐ νυν] ἢ 1ἐ 
Πα5 αἱ (ης θερὶπηϊησ οἵ {Π6 ἀὐριπιθηΐ : 566 
507 Β 72., ὙΥΠΕΥΘ ΤΕΙΈΓΕΠΟΘ 15 τη θ᾽ 450 ἴο 
Βοβαησιε 5 ἱπρϑηΐοιιβ, θαΐϊ, ἃ5. 1 Ὀε]ῖθνε, 
ΨΥ ΒΟΠ]Υ τη βία !ςθ νἱ θυ. 

20 τί αὐτὸν κλίνης κτλ. ; ΒῸΓΥ {Π6 σοηϊ- 
ἀνε οἵ. ΙΧ 582 6, 585 Ὁ, ἰηπ 507 Ε ἀηᾷᾶ 
(1 7. ἀπᾶ (.) δγηε. 204 Ὁ τί τῶν καλῶν 
ἐστιν ὁ "Ἔρως; 

597 30 μιμητὴς οὗ ἐκεῖνοι δη- 
μιουργοί. ἽΠΕΥΕ 15 (1) [Π6 φυτουργός, (2) 
{ῃς δημιουργός, (3) (Π6 Ἰπη!ςαἴογ οἵ “θεα. 
ΤΠἼΘ ἔννο ΓΟΥΠΘΥΓ ἀγα εαοῇ οἵ {Πθη (1 {ΠῸ 
νυ] θὺ 56Πη56) δημιουργοί οἵ “Ῥεα.᾽ [11 ν}}}]} 
Ῥὲε ποίϊοεά {πα “Ὀεᾶ᾽ 15 ἰτεαίβα. 270 
ἐθηιογ ((τοτὴ βούλει οὖν ἰο ὡμολογήκα- 
μεν) ἃ5 ἃ βίπρὶε ππαϊῆογθηςαίθα ποίϊοη, 
Ῥεοδῖιβα [Π6 οοῃίγαβί 15 5ῃ16 4 ΠΌῸΠΙ {πὸ 
ἴῃτεε θεά5 ἴο [ποβα πὸ 86 σοποθυπηθα [ἢ 
{Πεῖγ ργοάποίίοη. Αἱ βοδϑὰ εἰπὲ δέ μοι 
κτλ. Ῥ]αίο ἀραΐη αἰ δγεπαΐθβ {Π6 ΠΟί]Οη, 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο τηακα ἴἴ οἰθαῦ {Πα [ἢ6 Ῥαϊηΐευ 
1ηλ]αἴθ5. ΟἾΪΥ (ῃ6 πιαίοθυϊα], πα ποί {8 
1ά6α], "εά. 

31 τὸν τοῦ τρίτου κτλ. ΤΊ] σεηϊίνα 
15. Π|κὲ τί αὐτον κλίνης κτλ. ἀθονε. 1 ἦο 
ποῖ {Π1ηἰς γα οὐρης (ἢ [. ἀπα (.) ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ δημιουργόν. 
33 τοῦτ᾽ ἄρα--μιμηταί. Β5΄πος [ἢς 

ἐγᾶρὶο ροεί 15. δῇ ἱπηϊἰαίου, πθ ἴοο ψν}}} θ6 
τοῦ τρίτου γεννήματος ἀπὸ τῆς φύσεως, ΟΥ 
ἴπ οἰπεῦ ψογάϑ5, τρίτος τις ἀπὸ βασιλέως κτλ. 
Βαἰιοι 5 εχί 15. τηὶβθδάϊηρ Ὀεοδιθα Πα 

ῬΥηἰ5 ΠΟ σομ πᾶ δἰζεγ μιμητής ἐστι. ΤΠαΐ 
Γταροαγ 15 ἃ Ὀγάποῇ οἵ μίμησις, νγὰβ πηΪ- 
ΨΕΥΒΑΠῪ Δ]]οννεᾶ : 566 ἀρονε οἢ 505 Ὁ. 
ΡΙαΐο᾿βΒ ρΡγοσεάμπχα ἰπῃ γτεαϑοηΐηρ τότ Ραϊηΐ- 
ἴηρ' ἰο Ροβίτυ (οἴ ἰηἴτα 598 Ὁ, 6οΙ Α, ὅο3 Β 
δ Π4 605 Α)τηΔΥ ἈΕ {Ππϑἰγαΐεα ὈῪ Θ᾽ πο η  65᾽ 
τουηαΥκ {Πδΐ “ῬῬοδίτυ 15 νοσαὶ Ραϊηιηρ,᾽ δ5 
“Ῥαϊηςηρ᾽ 15 5116 πη Ῥορίγυ (ὁ Σιμωνίδης 
τὴν μὲν ῳγραφίαν ποίησιν σιωπῶσαν 
προσαγορεύει, τὴν δὲ ποίησιν ζῳγραφίαν 
λαλοῦσαν ΡΙαί. οἷό σίργία “11λ. 546 Ε)---ἃ 
βαυηρ γν ΠΟ} 1 Θβϑιησ ἈΡΡΙΟΡ ΑΙ ΕΙΥ οἰΐα5 
Ἴἢ {Π6 Ρῥγδίδοα ἴο ἢΪβ5 Ζαοεοοῖ. 

τρίτος τις κτλ. : “ἃ5 ἴξ σγεῖε {Πἰτά 
ἔτοιὴ Κίηρ «πὰ Τυα ἢ. ὍΠα τηθίδρμου 15 
δι σθῃθδ]ορίσαὶ οὴ6 (οὗ, ΠΙ 301 Ο Πηλέως, 
σωφρονεστάτου τε καὶ τρίτου ἀπὸ Διός), 
«ηα [Π6 Κίηρσ σουγεϑροηάς οὗ σοῦῖδε ἴὸ 
{Π6 φυτουργός οὐ ἀοἤ. Οἡ {πε οπα παπᾶ 
να πᾶνε (τ) ἀοά, (2) (ἢ τέκτων, (3) {116 
μιμητής : ΟἿ [Π6 οἴΠ6Γ (1) [Π6 αὐτὸ ὃ ἔστι 
κλίνη, (2) ἃ γηαίουϊα] κλίνη, (3) ἃ Ῥἱοίατα 
Οἵ ἃ πηδίευϊα! κλίνη: δΔῃη4 1ι8ὲ δ5 {ΠῸ 
Ῥίοιαγα 15 τὸ τρίτον γέννημα ἀπὸ τῆς 
φύσεως, 580 {6 Ιη]αίοῦ 15 “[Πἰτά ἴῃ ἀδ- 
βοθηΐ᾿ (τρίτος ---πεῴυκὠς) «πᾶ σοηδβο- 
4ΌΘΗΕΠΥ ἔννο ἄδρυθαβ τοπιονϑα ἴγοηι ὁ θεός. 
ΤΠ6 Ρῥγορυϊθίυ οἵ {πῸ ἰδμ βασιλέως νν1}}] 
Ῥε 566ῃ ἴξ ννε ἰγαπϑὶαία Ρ]αἴο᾽ 5 ἐπεοϊορίοαδὶ 
ῬΠΓΑΒΘΟΙΟΡῪ ἱπίο 115 ῬΠΠ]Π ΟΡ ἶσα] εααῖνα- 
Ιεηῖ. ΨΥΠθη Πα [6115 πι5 ἐπαὶ (οά οοη- 
δἰγιοίς {η6 [46ᾳ οἵ Βεά, Π6 τηθαπβ {παῖ 
1Πη6 Ιάδα οἵ (ὐοοῦ [15 {Π6 βουγοα οἵ {πΠαΐ 
Τάρα (507 Β 72..), αῃηῇ ([η6 Ιάθα οἵ αοοά ἰ5 
Αἴηρ οἵ {π6 1464] Ὑνου] : 566 ΥἹ 500 Ὁ. 
ΤῊ15 15 [Π6 δρρ]ισαίίοη. οἵ {π6 Ρῆγᾶβα: 
Ῥαΐ 1{ 15 ῬΡΟββ10]6 βδποιρῇ [Παὲ {Π6 Ἔχρυθϑ- 
βίοῃ 1[561{ τνγὰ5. Πδ] - γόνου α] ἴῃ Ρ]αίο᾽ 5 
{1Π16, δ ηα γὙαϑίδυσθα ΟΥΡΊΠΑΠΥ ἴο {Π6 Ρεῖ- 
800 ΨὙῆὴΟ 5ίοοα πεχί θιΐ ομθ ἴῃ οὐ οΥ 
οἵ βιιοσθϑϑίοη ἴο [Π6 Ῥευβίδῃ [ἢγοπθ. 566 
ΑΡΡ. 1. Τῇδ φεπεῖαὶ βεῆβα ἰ5 ψΨῈ]]} 1]- 
Ιυβίγαίθα Ὀγ 7. απὰ (Ὁ. ἴτοτη 1)απίε 7)2- 
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μιμηταί. Κινδυνεύει. Τὸν μὲν δὴ μιμητὴν ὡμολογήκαμεν" εἰπὲ 35 

598 δέ μοι | περὶ τοῦ ἕῳγράφου τόδε" πότερα ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ ἐν τῇ 

φύσει ἕκαστον δοκεῖ σοι ἐπιχειρεῖν μιμεῖσθαι ἢ τὰ τῶν δημιουργῶν 

ἔργα; Τὰ τῶν δημιουργῶν, ἔφη. ἾΆΑρα οἷα ἔστιν ἢ οἷα φαίνεται; 

Ἄνπο τι. 1οβ ϑὶ οὔ νοβίγ᾽ ατίβε ἃ Το 
απαϑὶ ἃ πἰροίς, 1.6. Ατῇ ἴ5 Ναΐαγε᾽β ἀδαρἢ- 
ἴοτ, δἃ5 Ναίυγε ἰ5 οὐδ: “50 [ῃδΐ γουγ 
αὐτὶ 5 5 ἴ εσα {Π6 στυδηήοῃ!ᾶ οἵ ἀοά. 
Τι 5ῃουϊὰ θὲ ποίϊςβα {παξ {πε απ οἵ 
Ῥ]αῖοβ πιεαηΐησ απ Ὀδ Ἐχργεββθά ἴῃ 
τουτὴ5 οὗ {πΠ6 βἰπηῖ]6 οἵ {ῃε 1ἴπ6. ὙὍὙΠε αὐτὸ 
ὃ ἔστι κλίνη, ἴογ ἜΧαιηρ]6, θθ]οηρϑ ἴο 5. 
(Ξες ΕἸσ. τ οα Ρ. 65), [με πηαΐευϊα] κλίνη 
το 26, απᾷ 186 ρίσίατα οἵ ἃ Βεά ἴο [Π8 
γτεαὶπ οἱ εἰκόνες, ἱπΠαξ ἰ5 ἴο δὰ “4. 
ΘΙΤΆΙΑΥ͂Υ νγῈ ΤΠΔῪ ΒΊΡΡοΟβε [Παΐ {πε βίαίβ 
οἴ τηϊηᾶ οὗ {π6 σαυρθηῖου 15 πίστις, απ [Πα 
οἴῃ Ῥαϊηΐεσ εἰκασία. ὅ6ε θεῖον οη ύοι Ε 
ἀπά οὗ, ΑΡρ. 1 ἴο Βοοῖς ντι. ΟἾΠοΥ νον 
οὗ {π6 ρῇγαββα τρίτος τις ἀπὸ βασιλέως ἀγα 
ἀἰβοιββοά ἴῃ Αρρ. 1. 

598 κ- 598Ρ0Ρ 77 γεουεν 72 ἐς γι ἐλδ 
7άἄξα τυλίελ ἐς εοῤίφα ἐν ἐλε ἢ αϊγιέθγ,, διέ 
ογεῖν {λὲ »ιατιε είν εαὶ οὐγεείς, αι1αἷ εὐό71: οὗ 
ἐλόσο ἀδ εοῤίος ογιῖν οὔ6 αγέϊεμίανγ ἀϑῤεσέ 
97) αῤῥόαγαγιεο. ἤχεισό ἡηείαίζονε ἐς γα 7 
γεγιουεαῖ ἐγιαφεα γγοηε ἐλε 7 μέλ; γι ογεῖν 
ὦ εἱριῤίεοίογε τοῦ ὁθ ὀδρεείφα! ὧν τέ. 

598 Α 1 πότερα ἐκεῖνο-- ἔφη. Τη 
Βοϊαϊησ (Πα {πε Ατί οἵ Ῥαϊπεϊηρ ᾿μηϊξαΐε5 
ΟΙΪΥ τὰ τῶν δημιουργῶν ἔργα, ῬΙαΐο 
ἀεσταάεβ ἴἃ ἰο ἴπ6 ἰδνὲὶ οἵ ΡῬποίορτα- 
ΡΠΥ, δῃᾶ {π6 ραϊπίθι. Πίπηβ61Γ ἴο ἃ πο Υ6 
τηθο Πα ηΐοαὶ οορυ δῖ, Ποβα ἱπίθ]Πσθηοα 
ἄοες ποῖ στῖβαε αὔονε εἰκασία (ἴπΠ [Π6 
56η56 οὗἉ ΨΙ Β11Ε: 566 ποίε δά Ιοσ. δπὰ 
ΑΡΡ. 1 ἴο Βοοκ νὴ. Υεῖ {πε Βίσμαβέ αγί 
Πα5 ἰῇ δνεΥΥ ἀρα οἸαϊγθα ἴο ρογίγαν, ποί 
1Π6 50- (4116 δοίμα], θαΐ [ῃς [468] : 566 [Ὁ Υ 
Θχδρ]α Ατῖβὶ. δυο. 25. 6 δῃὰ 17: “1ἰ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἱπηροββίθ!]α (Παΐ {Πεγα 5ῃουἹᾶ 6 
ΤΘη 50} 45 Ζειιχίβ ραϊηϊε. “Υ65,᾽ 
ψῈ βαν, “Ῥαὶ 2.ε ἠγιεῤῥονείόίε 15 1ἢ6 ἀζρ]ον 
λέγε; 70) 116 Ἰαφαὶ ἐγ. »ε5έ σιεγαδς ἐλὲ 
γεα έν" (Βυζοποτ᾽5. ἰγδηβ]α θη), ρα (ῃ6 
τεοεηὶ ἀθνεϊορπιθηΐ οὗ ("15 ἰ46α ὃν ΝΥ. [. 
Οουτπορα, 1276 ἠὲ Δ ούίγν ἀγα δατὺ 17ὲ 
7Ζατίε ΡΡ. 152, 165, τού ἢ. ἀπά Ραβϑβίῃι. 
1π ἴπ6 ῥγεβεηῖ ράββασθ, Ρ]αΐο ᾿αβθ8 [5 
τἀπίανουγα Ὁ ]α. νογάϊοὶ οα γαῖ τηὰδί ᾿ς 
δαπητεα το 6 ἃ ΠΑΙΤΟΥ πα βοΠοϊαβιϊο 
ἰητεγργοίαιίοη οὗ μϊ5 οὐ οπίοϊορυ, Ὀῖῖ ἴῃ 
νειν οἵ ΒΟΟΚΒ 1 πα 111 85 ννῈ}} ἃ5 ύοϑ Ο-- 
607 ἃ Ῥεῖονν, ψγ οδῃ παγάϊγ ἀοαθὲ {παῖ 
Ηἰς. αἰἰτὰᾶς νγὰ5 ἀδίουπηϊπεα ἴῃ [Π6 ἢγϑί 
ἰηβίαπος. ὈΥ οὐπραίίοηαὶ γαίμεῦ (ΠΔῃ ὈΥ 

τηθίδα ργϑίοαὶ οοηϑίἀεγαίίοηβ, δηᾶ (ἢαϊ 
(Ὠτοῦσποιΐ ἰμ 6 νμο]Ὲ οἱ ΒΟΟΚ Χ Πα ννὰβ 
τηϊηκίησ 1655 οὗ {πΠ6 ἱῃΠπεγαηΐ ΡΟββ 1 1165 
οὗ Ατί, ἴδῃ οὗ δοΐα] ατεακ Ατί ἀπά 
ῬοείγυΥ οοπβίἀεγοα δ5 (6 βχροπεηΐβ οὗ 
ἃ Το ῖ8] ἀπ τοϊσίουβ ογεβα γῇ Ρ]αΐο 
Βἰμι5 6] δα ρμαςῖσαΠΠν ἀΐβονγηβ. 866 αἶβοὸ 
Οἢ ὅο7 Α. [πῃ δὴν οδβε, (ες οδ]εο- 
ἰΐοπβ ννμὶοἢ Πα Παιδὶ ἀὐρε5 4ο ποῖ τους 
1π6 τ6ὰ] εββεποθ οἵ δΔηγΥ ἴουτη οἵ Ατί 
Ἔχοαρί ριγα δῃᾶ υὑπαάυϊεγαίεα γε] βηι. 
ἘΊΞενν μετα [πγοῦρῃους {πΠ6 Ρ]αἰοηΐς υντῖῖ- 
ἴηρβ ἴπεγα αὔὲ ποῖ ψγνηϊἊπρ ἱπάϊἸοδίϊο"5 
οἵ ἃ )πβίεν βϑδεϊπιαίε οἵ {Π6 τι ϊβεῖς ἔα οα]ν 
ΔΗ 1(5 Ῥοβϑ ὈΠΠ1165 (566 ἔῸΥ ΘΧΔΙῚΡ]6 ΠῚ 
4ο1 Β---403 6, Δη4 Εβρεβοίδ!]ν Κ 472 Ὁ, ἀπά 
οἵ. Νγαἴίον σελ. α΄. ΑΙ ἐεέλείτᾳ γι 1 ἐἐεγ ἐδέγη: 
ῬΡ- 4411, 459 Β΄. ἀπα 5.6 ΒΠΪη δέσέεγιρ «. 
Ῥρεσῖο {γι α. Ιαί. λ11. ΡὈ. 56--- 5), ἀπά 
[πε βυπιραιῃείῖς βία επί οἵ Ρ]αῖο ν}}}} Πηὰ 
1 βαϑὺ ἴο οοπβίγιιοϊ ἃ ΠΟΌΪΘΥ ἃπα τότε 
σοποτουβ ἴΠθοτΥ οἵ Αεβιίπείῖς Ατξ ουϊ οὗ 
16 ἀοοίτίπε οἵ [4665 τορείμοῦ ψἹ ἢ 15 
ΠΟΥ Ιατῖο5 οἵ ἀνάμνησις ἀπ Ργτε-οχὶβί- 
δποθ. [1 ἰ5 αἷϑο ἃ ἢἰβίουϊοαὶ ἴδοις (Παΐ 
ῬΙαίο᾽5 οὐγη σοποερίϊοη οὗ ἃ ἱγαηβοεηάθηΐξ 
βε! εχίϑεησ Βεαιίν, ἀεὶ ὃν καὶ οὔτε γιγνό- 
μενον οὔτε ἀπολλύμενον, οὔτε αὐξανόμενον 
οὔτε φθίνον, ἔπειτα οὐ τῇ μὲν καλόν, τῇ 
δ᾽ αἰσχρόν, οὐδὲ τοτὲ μέν, τοτὲ δ᾽ οὔ, οὐδὲ 
πρὸς μὲν τὸ καλόν, πρὸς δὲ τὸ αἰσχρόν 
(γι. 21:1 4}, ῃὰ5 ρτονεά δὴ ἱπθχῃδαβίι }]ε 
(οιηΐαϊη οὗ ἱπϑρίγαϊίοθ. ἴο βοῖηβ οἵ {ῃε 
στραίεβι ατίϊσίς, ποία], ἴοσ ἰπβίδηςα, ἴῃ 
σοημποχίοη νυ ἱἢ (Πς Ρ]αϊοηϊς Αοδάδιην αἱ 
ΕἸοτγθποθ ἴῃ {Π6 ἄανα οἵ ΜΊΙΟΠΕΙ Ἄηρεῖο : 
566 ϑυπιοηάβ, Λομαϊδδαηοθ 172. 7}|αἱν τι 
ῬΡ. 203, 207, 247, 323 ἢ. ὙΒοβα 80 
ἤανα σαιρηΐ {Ππ6 βρὶ οἵ Ρ]αἴο᾽β ἰβδοῃϊηρ' 
ΜΠ ἀρτϑα ἢ τὴ8 θη 1 βαῪ ἔπαὶ {Π6 
[ατποιι5 ᾿ἰπθ5 οἵ ον άβννοσίῃ οα Κὶπρ᾽β 
ΟοΙίεσε ΟΠμαραὶ 

“ὙΠΟΥ ἀγεαπι ποΐ οὗ ἃ Ρβυϑ Πα 0 ]6 ΠΟΙΠΘ, 
ὟΝ ο τἢπ5 οουἹά Ὀα114,᾿ 

αἴθ τοῦθ {{π]}ῪῚ ἀπά οπδυδοίθυ βΈ] 4} 
ΡΙαϊοηῖὶς {πῃ ΡῬ]αΐο᾽β αἰΐαοὶς ἀροη ΡΟΘΙΥ 
δα ραϊπίϊηρ ἴῃ [Π15 Ραββδαᾶρθ. 

3. ἄρα οἷα ἔστιν κτλ. Τῆς Ραϊπίογ, 
α5 Βοβαπαιϊεῖ γϑιηϊπ 5 τι5, Ορογαΐθϑ ἴῃ ἔν 
ἀἰϊπιθηβίοηβ, ἀπά 50 σαηηοΐ ΘΟΡΥῪ ἴπ6 υγᾶ- 
τον! θ6α “ἴῃ 15 50114 σοταρ]εΐςπθββ, δι 
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τοῦτο γὰρ ἔτι διόρισον. ἸΙῶς λέγεις; ἔφη. ὯὯΩδε. κλίνη, ἐάν τε 
᾿] ,ὔ Ε] ἈΝ τς ὑ  ἡ δ ας “ 7 ͵ 

ἐκ πλαγίου αὐτὴν θεᾷ ἐάν τε καταντικρὺ ἢ ὁπηοῦν, μή τι διαφέρει 
Ἁ - ͵ὔ Χ Ν 

αὐτὴ ἑαυτῆς, ἢ διαφέρει μὲν οὐδέν, φαίνεται δὲ ἀλλοία; καὶ τἄλλα 
, “ 

ὡσαύτως; Οὕτως, ἔφη" φαίνεται, διαφέρει δ᾽ οὐδέν. Τοῦτο Ἰ δὴ 
κ , 

αὐτὸ σκόπει. πρὸς πότερον ἡ γραφικὴ πεποίηται περὶ ἕκαστον; 
, , 

πότερα πρὸς τὸ ὄν, ὡς ἔχει, μιμήσασθαι, ἢ πρὸς τὸ φαινόμενον, ὡς 
φαίνεται, φαντάσματος ἢ ἀληθείας οὗσωα μίμησις; Φαντάσματος, 

Ἷ , 5. “ 3 “ ͵ 

ἔφη. ἸΙόρρω ἄρα που τοῦ ἀληθοῦς ἡ μιμητική ἐστιν καί, ὡς 

ἔοικεν, διὰ τοῦτο πάντα ἀπεργάζεται, ὅτι σμικρόν τι ἑκάστου 
2 “ ε ᾿ ῦτο ἴδ ἊΝ ΐ ς ζῳ ᾿ ΄ 
ἐφάπτεται καὶ τοῦτο εἴδωλον. οἷον ὁ ζῳγράφος, φαμέν, ζῳγρα- 

΄ -“ ἐφ ΄ δ ͵ 

φήσει ἡμῖν σκυτοτόμον, τέκτονα, τοὺς ἄλλους δημιουργούς, περὶ 

ΟΠΙΥῪ Π15 Ραγίϊα] νῖενν οὗ 1{᾿ 1.6. (Π6 Ῥεὰ ἃ5 
1ι αῤῥέαγε- ἴο Πίτη ἔγοπι πα ροϊηΐ οἵ νίδνν, 
ἃ Ῥαγίοαϊαγ φάντασμα οἵ θεά. Ηἰ5 νους, 
1π [αοΐ, ἴθ σκιαγραφία (11 365 6 721.).. Τί 
Ψ0111 [Ὁ]]ου {Ππαΐ Ῥαϊπίϊησ 15 ἃ βίασθ ᾿ουνεῦ 
{πη “ἰ[ῃϊγὰ ἔγουη {τας ῃ,᾽ πὲ Ῥ]αΐο ἀος5 
ποῖ ρύθβθ {π6 Ροϊηΐ, αῃά ἴῃ 509 Α «πᾶ Ὁ 
Ῥοείτυ---ἰῃ6 βιβίευ. αὐτὶ ἴο Ῥαϊηϊπηρ---το- 
τηδῖη5 ἃ5 Ὀείοσε Ο]Ὺ τρίτον ἀπὸ τῆς ἀλη- 
θείας. 8466 αἴξο οἡ μιμητική ἴῃ Β ὈεΪον. 
598 8. πεποίηται 15 ραϑβῖνε, ποῖ 

τα 416, 5 7. δπα Ὁ. βίγδηρεν Ἱπηαρῖπ6. 
Οἵ. όοΚ Α ὁ δὴ μιμητικὸς ποιητὴς -οὐ πρὸς 
τὸ τοιοῦτον τῆς Ψυχῆς πέφυκέ τε καὶ ἡ 
σοφία αὐτοῦ τούτῳ ἀρέσκειν πέπηγεν. 

9 τὸ ὄν: ποῖ οἵ οουγδα ἰπ {Π6 πιεία- 
ῬΒΥ5104] 5εηβ6, θαι ἴῃ 1Π6 56η568 ἴῃ ΠΟ ἢ 
6.5. ἴῃ6 πηδίθυϊα] Ῥεα “15᾽ 85 ορροββὰ ἴο 
15 φάντασμα, νγηΪϊοἢ ΟἸΪΥ φαίνεται, ἀπὰᾶ 
ΜΝ ΗΐΪοῆ ἰ5. 411 {παΐ {π6 ραϊπίεσ σορίββ. 
Αἢ δροϊορίβὲ οἵ Ασί νηϊρῆϊ [ἰτ]γ τερὶν ἴο 
ῬΙαῖο {παῖ ἴῃ ἃποίμπευ δηα ρτοίοιι πα 6Γ 
56η568 ἴΐ 15 7ι5ῖ Ῥεοδιβα Ασί 065 “᾿πητταΐθ᾽ 
1ῃ6 φάντασμα ἀπά ποῖ {Π6 τηαΐοτϊα] γ68}1- 
1γ {παΐ ΠΕΥ οὐθαίϊοηβ [ΓΘ] ΘΠΓΥ ΡΟΘ5655 
8. τηβαβϑυγα οὐ θα] δηα {γαῖ Ρεγοπά 
Δῃοα ἀῦονε ψῇῆῃδαίΐ ΡΙαῖο δϑϑῖστιβ ἴο {Π6ΠῈ 
μετα. Οἱ, Βυίομει, “γίσέοί ες “λεο»}) οὗ 
Ῥρείγν εἴς. ῬΡ. 1274, 157--ἰό2. ἘῸΓ 
[16 σοπβίγαιοιοη 566 ΟἹ 1Π| 407 Β. 

11 ἡ μιμητική. [π΄ {Ππ|85 ρατγίϊσα]αΥ 
Ἰηβίαπος ἴῃ6 ἱπίετθποα πόση Ῥαϊπίϊηρ ἴὸ 
16 ψ,ΠΟΙ]Ὲ οἵ ᾿πηϊταἴῖνε τί 15 Πασγάϊν το 6 
Ἰπβι θα: ἴοσγ ϑουϊρίατα, γῇ ϊοῃ 15. σετ- 
[αἰ], ἴῃ [ῃ6 ατξεῖκ νγαν οἱ {πιπ]κίησ, ἃ 
Ῥγδποῦ οὗ μιμητική, σαηποῖ Ὀ6 5αϊά ἴο 
ΟΟΡΥ ΟἾΪΥ ἃ φάντασμα οἵ {Ππ6 τηαίετ]4] 
ΟὈ]εοὶ ἴο {Π6 βατὴθ δχίθπί {Ππαΐ Ῥαϊηϊηρ 
ἄοεβ. 866 ποννενεὺ .δοφά. 235, 236 Α. 

12 διὰ τοῦτο- εἴδωλον: “ψΠηᾶΐ εη- 
ΔὈὉ165 ἴ ἴο τηδῃυίασίιγα 411 [ΠΙπησ5 15 (μδῖ 

1 Ιὰγβ8 ποῖά οἵ Ῥαξ ἃ {116 ρατέ οὗ βαςῇ, 
ὉΠ δνϑη {Παΐ 15 πηβαϑίδηια]. πάντα 
ἀπεργάζεται τε608}15 506 Ο---, ψ»}116 ῥσοὸ- 
Ραγηρ τ5 δ ἴΠ8 βϑπὶ6 {ἰπΠ|86 ἴοχσ πάσας 
ἐπισταμένῳ τὰς δημιουργίας κτλ. Ῥεῖονν ἴπ 
΄σ. ἴῃ σμικρόν τι ἑκάστου ἐφάπτεται ἴῃ 
σΟΠΒίΓ ΟΓΙ0 ἢ. 15 {πὸ μεταλαμβάνουσι---τ ού- 
των τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων οἱ μὲν ἄλλο, 
οἱ δὲ ἄλλο (2 γοί. 329 Ε). Εὸγ εἴδωλον 
Ηεγνγεγάθη οοη]εοίαγεβ εἰδώλου: Ὀαΐ [Πς 
ὙγΟΥά τοΐίετβ ἴο φαντάσματος αὔονε απὰ 
τῆπδί {πϑυθίοσα θῈ 1π ἀρροβι(ίοῃ ἰοὸ {πε 
Ρατί δηά ποῖ {πΠ6 ψῇο]θβ. Τῇ ῥαυιϊοα 8 
“ΔΡΡβαγδῃηοθ᾽ οὗ 4 θεᾶ νψῇῃϊοῃ ἃ ραϊηίευ 
ΟΟΡΙΘ5 15 ῬΙΌΡΕΠΥ ταραιάθα ἃ5. ΟἿΪΥ ἃ 
1 ||ῚῈ “Ρατί᾽ οὗ 1. 

14 περὶ οὐδενὸς. -τῶν τεχνῶν: “4]- 
1πουρ ΠΕ ἀο65 ποΐ ὑπάογβίαπμεὶ ἀρθοῦὲ {Π6 
ατίβ οἵ ΔΠΥ οπα οἵ ἰπδπὶ.᾽ Ασοοτάϊησ 
ἴο [115 δχρ᾽δηδίϊοη, ψῃϊο ἰ5 τπαΐ οὗ 
Ῥγδηῖ], περί σονεύῃβ τῶν τεχνῶν δπᾶ τού- 
των ᾿ὰ5 ΤΟΥ 115 δηἰξοθάξηΐ σκυτοτόμον, 
τέκτονα κτὰ. Θ7ῇε ρ]υτᾺ] τῶν τεχνῶν 15 ἃ 
{{ΠΠῚΠηρ’ ἱτγασι]αυν, ἀπ6 ἴο {Π6 ἱπίγοάιο- 
ἰίοῃ οὗ τοὺς ἄλλους δημιουργούς, ἴῃ [Π6 
ΔΌΒΘησα οὗ ψῃ] ἢ ΡΙαΐο νου] ἀοιιθ11655 
Πᾶνα νυ ὲεη περὶ οὐδετέρου τούτων ἐπαΐων 
τῆς τέχνης. ΕῸΓ (ῃξ αἰδίδηος Ὀεξίνν θη 
περί ἀτπιὰ ἴἴ5 ποῖ οἵ. ΨΠΙ 551 περὶ ἄλλου 
οὕτως ὁτουοῦν ἀρχῆς, Τγοί. 310 Ὁ περὶ τῶν 
τῆς πόλεως διοικήσεως (1[ ϑΑιρρΡα 15 τὶς 
ἴῃ οοπϑίσγαϊηρ περί νΥΊ1 διοικήσεως), Ζατὺς 
8504 οὕτω διανοώμεθα περὶ νόμων δεῖν γρα- 
φῆς γίγνεσθαι ταῖς πόλεσιν, 7121. 40 Ὁ 
τὰ περὶ θεῶν ὁρατῶν καὶ γεννητῶν εἰρημένα 
φύσεως ἐχέτω τέλος, ἀπά ΟΥΠΕΙ ΘΧΔΙΏΡ[65 
ἴῃ 11πὰ οἷ 2γαεζος. τ51: δαί. Ρ0. τ ἴ. 1 
5. σου! ]Ὺ νγοηρ᾽ ἴο {γα ηϑ]αΐα {Π6 ταχί ὈΥ 
“αν πουΐ ἱκποννησ δηγτῖηρ αὐομέ ἴΠ 658 
ατίβ,᾽ δηα νγεὲ ἤᾶνα πὸ τἱρῆϊ ἴο γΓοβοσΐ ἴο 510 
εἰηθηάαίίοηβ δἃ5 οὐδὲν τούτων ἐπαΐων τῶν 
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Ι ὃ Ν , Ψ .᾿ “ “- ᾿ ὑλλ᾽ [χε τὃ , Ν 

Ο! οὐδενὸς τούτων ἐπαΐων τῶν τεχνῶν" ἀλλ᾽ ὅμως παῖδας τε καὶ 
» ᾽ ͵ Ἂ..5 ᾿ " ͵ , εἷς ; 
ἄφρονας ἀνθρώπους, εἰ ἀγαθὸς εἴη ζῳγράφος, γράψας ἂν τέκτονα 

καὶ πόρρωθεν ἐπιδεικνὺς ἐξαπατῷ ἂν τῷ δοκεῖν ὡς ἀληθῶς τέκτονα 
ς δὲ οὐ»; 

-“ ΄ “ 5 μ - - ᾽ [ 

τῶν τοιούτων διανοεῖσθαι" ἐπειδάν τις ἡμῖν ἀπαγγελλῃ περί του, 

εἶναι. ᾿Αλλὰ γάρ, οἶμαι, ὦ φίλε, τόδε δεῖ περὶ πάντων 

ὡς ἐνέτυχεν ἀνθρώπῳ πάσας ἐπισταμένῳ τὰς δημιουργίας καὶ 

τἄλλα πάντα, ὅσα εἷς ἕκαστος οἶδεν, οὐδὲν ἱ ὅ τι οὐχὶ ἀκριβέστερον 

ὁτουοῦν ἐπισταμένῳ, ὑπολαμβάνειν δεῖ τῷ τοιούτῳ, ὅτι εὐήθης τις 

ἄνθρωπος, καί, ὡς ἔοικεν, ἐντυχὼν γόητί τινι καὶ μιμητῇ ἐξηπατήθη, 

ὥστε ἔδοξεν αὐτῷ πάσσοφος ὶ εἶναι, διὰ τὸ αὐτὸς μὴ οἷός τ᾽ εἶναι 

24. πάσσοφος ΑἸ φ): πᾶς σοφὸς Α'Π: πάνσοφος ΚΞ φ΄. 

»κὰ Η 
τεχνῶν (50) οἵ οὐδὲν περὶ τούτων (οΥ τούτων 
πέρι οὐδὲν) ἐπαΐων τῶν τεχνῶν (ἈΪΟΠΑΓα5). 
1 πονν Ρεϊϊενα {παὶ Ῥγαπι] 5 νἱανν, ΜΙ ἢ 
ψΒΙΟἢ 5.141] απ πὶ ]5ὸ ἀρΊεεβ,15 οουσγθοῖ, απ 
ἐπογείοσα νυ πα γανν τὴν [ΟΥπΊου σοΟὨ͵δοίατα 
τεχνιτῶν. ὙΠαΐ τεχνῶν 15 Ξο πα ΔΡΡθδ 5 
αἶβδο ἴγομῃ αὐτός τε οὐκ ἐπαΐων περὶ σκυ- 
τοτομίας ἴπι ὅοΙ Α. 
598. τό γράψας. τέκτονα εἶναι. ΤΠ 

5816 ἰᾶφα γθοιγβ ἰῃ ϑοφί. 2348. ΤΠΕ 50Ὁ- 
Ἰεοὶ οἵ δοκεῖν (οδίγιαγ1) 15 παῖδάς τε καὶ ἄφρο- 
νας ἀνθρώπους (ϑοΠπεϊάεη). ΤῊΪ5 15 θείου 
{πη ἴο τηδῖκαε δοκεῖν Ξε ϑαγ1 ἀπ α ΞῈΡΡΙΥ͂ 
τὸ ἐζωγραφημένον (ἢ 7. ἀπα Ο.). 

598 Ρ 22 ὑπολαμβάνειν δεῖ τῷ τοι- 
οὕτῳ : “μὲ τηϊβί σερὶν ἰο᾿---(οΥ “ταϊονί 
ὉΡΟΠ᾽) “βιιοἢ ἃ ρείβοπὺ: οἵ. (ἢ 1. Β. 
Μαγου ἴῃ Οἱ. εν. Χ Ρ. 110) 2,γοί. 3206 
πολλοὶ οὖν αὐτῷ ὑπέλαβον κτλ. ΤἼε απίε: 
ςσεαεηί οὗ τῷ τοιούτῳ 15 τις. Ὅῃε ννοχαϑβ 
μαννα Ὀδοπ βίγαησοὶν τηϊβι πἰευργείθα ὈΥ 
ΘΟΠ ποι ἀοχ( “θεὶ ἀθυὴ τητι55 ΠΠΔ ἢ ΔΠ ΠΕ ὨΤηΘ ἢ ̓ἢ 
εἰς.), [- ἀπά (Ο΄. (“ννα πβὶ πηαεγβίαηα ὈῪ 
ΘΌΘΝ ἃ βίαϊειηθης᾽)}) απα οἴπεῖβ, ἰουρθίπι] οὗ 
[ῃς Ῥάγα}]6] Ἔχρχδδϑβϑίοη ἴῃ 1ῃ6 Ζ γοίαρογας. 
ΨειηΘἤγθη δοίμα }}} ΚῸ65 50 [ᾺΥ ἃ5 ἴο 60ῃ- 
7δοίατα ἐν τῷ τοιούτῳ ( ἰαί. «ἐπα. Ρ. 110). 

23 γόητί τινι. ΓΙ .ο. 2346. 
24 διὰ τὸ αὐτὸς κτλ. [Ι͂ῃ Δργβεπιθηΐ 

σὴ Τμημαϊεν. (“4 γιἠϊοίλ, ῬΡ. 23 Π.), 
5. ΔΒ] η (5 εο λέμε αἰ. ΤΠ οδσΐ6 εἴς. Ὁ. 26) ἴα|κ65 
115 5 ἃ βρβοϊῆς γείεγεποθ ἴο ΑπΕβΠ 6 Π65. 
Απεβίῃθηδϑ, ᾿η ἴΠ6 ἢτϑί ρίαςθ, ἀδηϊβα (6 
164] ἴῃξοῦῖν απαᾶ ἢε]α {παὶ Πθτα σοῦ]α θα 
πο Κπον]οάρα ὄχοθρί οἵ ραγίϊοι]αῦβ: 50 
τπαΐ Ῥ]αΐο τηῖρμξ γ6 11] Ἰηϑιππαΐα ἐπαΐ Πα 
ννὰθ ἱποάραῦα οὐ αἰβΕ ρα 5] ηρ κπονν- 
Ἰεᾶρσε ἴτοτὴ Ἰριοζαησε: οἷν ν 476 Ὁ 5. [Ιπ 
16 βθοοηῃὰ ρίαςθ, Αμπίβίμοπεβ ννγὰ5. ἃ 
οδαιηρίοη οἵ ΗἩοπῖευ, αηα ἀἰϊβοονεσθα ἃ 
δουΐ οἵ τγοσαὶ ΡΒ] ΟΒΟΡΏΥ ἴῃ Πῖ5 ἡγου ΚΒ (568 

γαρ. 24--.28 ἴῃ ΔΙ ΠΟΙ ΘΟ] πη “4ηι{1ε{ἢ.. 
Ζγαρ. ἀπ ΖΕΙ]οΥ 1 ΡΡ. 330 Π.). Οπ {π6 
βίσεηρσίῃ οὗ ἴπΠὲ56 ἴνγο [αοῖβ 5. ἢΠ]1]ὴ Πὰ5 
δνοϊνεα {π6 Ἰπσθηῖοιβ ἰΠΘΟΥΥ {Ππαΐ Ρ]αίο 5 
τηοίνα [πτουρσῃοῦί {Π15 ρατὶ οἵ (ῃς α15- 
Οἰιβϑίοη 15. ἃ ῬΌΓΕΙΥ Ροϊθιηϊοαὶ ὁπ, ἀπά 
{παὶ με ἀϊα ποῖ βϑυϊοιβὶν σοηβιεὺ ῬΟδίγΥ 
οὐἶγ “τὰ ἤοπὶ ΒΟγαὶῪ ἀπα Τυθι.᾽ 
ῬΙαΐο, {μῖηκθ ΘίΒΏ]1η, βὰν ἴῃ εἢεοῖ: 
“ΑπΕβΠ 6 Πη65 ΠΟΙ] 5 [Παΐ ροείβ μανε Κπον- 
Ἰεᾶσε οἵ ἀπ σορΡΥῪ Ῥαγίϊου]αῦβ: Ὀαΐ {Π6 γα 
5 ἢο Κπον]θᾶσα οἵ ραγίοι]αῖβ, ἀηα Ραῦ- 
{ἰσα]αγθ αἀὺα σΟρί65 οἵ [46α5, 50 {παΐ οἢ 
ΑΒΕ ἢ 65᾽5 οὐνῃ 5Πονηρ Ροείβ ἀγα Ἰστο- 
ταηΐ, αηα Ῥοείγυν 15 σις α τειηονϑα ἔτ ΠῚ 
Ττα : νμούθαϑ ἢ ΓἸΒΈ Πα 65 [Πϊη Κα ΗἩ ΟΠΊΕΓ 
γγα5. οπγηϊβοϊθηϊ.᾽ ὙΠπὲ ἀαρσοὺ 15. ΟΠΙΥ͂ 
αι : ἴου ΑἸΕΊ Π6 Π 65 ννὰ5 ποῖ δὴ 164 ]]15ῖ, 
ει ἴἰ 15 [ο] θυ]. οἰθαγ ἰΠαΐ Ῥ]αΐο 15 στὸ - 
Γαιησ ἃ νίανν οἵ ροείσυ νυ ἢ Το Πα δαί πι- 
βἰαβϑίῖς αὐνοοαίθβ ἴῃ 5 οὐ {ἰπ|6, απ 
ΑΠπιϊςίῃθπεβ πᾶν Πᾶνε Ὀθοη οΠ6 οὗ (Π656, 
1πουρη (Π6 ενϊάθηοα [115 ἴα 5ῃοτί οὗ 
Ῥτοοί (5εε ποχί ποίβ) : θαΐ {Π6 ρᾷγροβα οὗ 
1}15 ᾿πνθβ ρα ΙΟ. 15 σου! ΠΥ ποῖ ΡΟ] μη ϊ- 
0] δῃᾶ ποιῃϊηρ πλοσθ, πα ἴῃ ϑρὶΐα οὗ 
ΟἴΠΟΥ Ράββθασοβ ἴθ ΨΈΏΙΟΠ Ρ]αΐο ἴαϊζεβ ἃ 
ΤΟΤΕ ΘΈΠΘίοιι5. νἱονν οἵ Ῥοεδίτυ (566. οἱ 
508 ΕἸ), {πεῖ 15. ΠῸ φοοα τξᾶβοῃ ἴο 510- 
Ῥοβα {μαΐ 5. ΠΟΞΕΠΙΥ 15 οἴ πουνν δα {πὰ ἢ 
βϑυϊοιιβ Πεῖθ. ὅ66 α]50 οἡ 11π6 28. 

598 "--Θ01 Β ἢε λεαν 1ὲ σαζαὶ ἐλαΐ 
ἐγαρεαϊαηι, {γοἰμαίζγ  ͵ορ»167, ἄαῦὺδ ἀγιοτυ- 
ἐεανε οΥ ἐλαΐ τυλέγεοῦ ἐλεν τυγίΐδ, ὁπ τ ἐς 
γοὐ 50. (ο ο»16 τυοιἰα σογϊομσῖν σέσε ἀΐγ:- 
δ 17 ο ἐλδ γοαμείϊογι οὗ εο ες 7 1δ κοτε 
ηιαῖε ογίρεγαίσ. 770 ἐΐλε 2οοί ῥοσσεσσεα ἐγ 
ζηοτυίεαισε οΓ τυλαὲΐ ἀξ τρεϊαίες, ἀξ τυομα 
γαίλεγ ὧο ρσγϑαΐ εἰεξοαῖς ἐλαγι οέγιν ο7 ἐλέει; 
αι “70,167 γέμα γε γ10 σους 9 δῆς 
)είσιυ ηιθ τπ ἐΐῴε οράξγό ὁ. αείϊοτι, 

15 



, , 

25 ἐπιστήμην καὶ ἀνεπιστημοσύνην καὶ μίμησιν ἐξετάσαι. 
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στατα, ἔφη. 

111. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ [598 Ὁ 

᾿Αληθέ- 

᾽ “- ’ Ν “ 7 
Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, μετὰ τοῦτο ἐπισκεπτέον τήν τε τρα- 

Ἃ ἣν δ δι ! ΔΓ ον “ 2 ὃ , ᾽ , 

γῳδίαν καὶ τὸν ἡγεμόνα αὐτῆς Ὅμηρον, ἐπειδή τινων ἀκούομεν, 
μὴ Ν ΄ὔ , Ν 

ὅτι οὗτοι πάσας μὲν τέχνας ἱ ἐπίστανται, πάντα δὲ τὰ ἀνθρώπεια 
Ν Ν ᾽ :Υ̓ Ν “ Ἂ, [ “ .} ͵ Ν Ν ᾿} Ἀ 

τὰ προς ἀρετὴν Κα Κακιαᾶν καὶ τῷ γε θεῖα" αναγ Κἢ γὰρ τον ἀγαθὸν 

, 2 ΄ Ν ὌΝ Ἂ “ “ ΄ 50. " », 
ποιητήν, εἰ μέλλει περὶ ὧν ἂν ποιῇ καλῶς ποιήσειν, εἰδότα ἄρα 

ποιεῖν, ἢ μὴ οἷόν τε εἶναι ποιεῖν. δεῖ δὴ ἐπισκέψασθαι, πότερον 

Ζηιυεγ 071, 07, δ) φαἰμεαίζογι, ας ἐδ4 γερίδεΐ 
ἦε σεν εα ἐγ: “τς οτογι {γε {Ἴγ16 αὐτεγιααγείγν 
2γουες. 1714 Λιεῖ τς ἰλαΐ ἐλὲ 2 οοέ τυγίΐεος 
τοϊίλοιέ ροτυίσαῖσο. 4715 2γοαμείζογι5 αγὸ 
ὀμί ἐγιαρές 97 Ἰηίασες, αι οτυδ αἰῤ ἐλεῖγ 
εἤαγηι ο 417 φοείϊς σοέζζγοι 
598} 28 τὸν ἡγεμόνα αὐτῆς “Ὅμηρον 

κτλ. ὅ56ε6Ὲ βο.σ τη. [Ι͂π τινων ΤΠ Ί]ΟΥ 
Δηα 5.81}11ὴ (11. ςο.) ἀραΐῃ τεοορηϊβα 
Απιεβίηθηθθ, ας ΔἸ Ποιρ ΑἸΕΊ ΠΘΠ65 
βΕϑὴβ ἴο πᾶνε Ὀεϊϊενεα ἴῃ Ἡοιηθί, ποῖα 
15 ΠῸ δνιάθηςε {Παΐ ἢ νγὰϑ ἃ οπαμηρίοη οὗ 
Τταρεαν (ποίε ὅτι οὗτοι κτλ.); δηὰ Πα 
γγ85 σαγίδιην ποῖ {Π6 ΟἿΪΥ Ρείβϑοῃ ἴῃ 
ΏΟΘΕ αγὰὲθ ΗΟΥΊΘΥ νγὰβ γεραγάθα δ5 αἱ 
ΟΠΟ6 ἃ τπηϊνεῖβαὶ σϑηΐϊαβ ἀπά (ῃ6 εαὰ- 
σίου οἵ {Π6 ψν»ο]Ὲ οἵ ἄτθθοθ. [1ὲ 15 ποῖ 
ΠΘΟΘΒΒΑΙΥῪ ἴο ΒΌΡΡοΟΒΕ ἴπαΐ Ῥ]αίο Πᾶ5 ΔῃΥ͂ 
Ἰηα νι} Ρθίϑοη ἴῃ [ἰβ τηϊπά : {Ππεῖὰ 
τηιιϑὲ παν Ὀθθη ΤΔΠΥ͂ 5ιιο ἢ ΔροΟ]οριϑίβ. οὗ 
ἩοΙηοΙ δηα ἀγαμηαίίς ῬΡΟΘΓΥ ἴῃ Γ]αίο᾿Β 
ἄδγ, δῃᾷ Ρ]αΐίο δ5 τϑῖ8] ᾿πᾶϊνι 8 }1Ζ65 
[Π6 ἰγρε. ὅ6ε6 ἰοῦ ᾿ἰῃμβίαποα {πεῸὸὶ 7 οἵ 
ΓΙαΐο δῃηᾶᾷ Αὐ. Ζ7ορ" τοοϑ ἢ. Τὶ ψ]]}, 
πὸ ἀοαθέ, ΠΕΡ τ ἴο δρριβοϊαίθ ΡῬ]αΐο᾽β 
αἰὰς ἰονγαγβ ῬΟΘΙΥΥ 1 νγα ΓΘ] ΘΠ 6 Γ 
{πα Ξ5ῃὴ6. ννγᾶὰβ (Π6 αἱ Αιείο τἱναὶ οἵ ῬΏὨ1]ο- 
ΒΟΡἢγ, δηᾷ {παΐ (ἃ5. Μιυηὶς οὔβεγνεβ, 6716 
γιαΐί. Ογαίγετεγρ α΄. 4] αἱ. δελγ. Ὁ. 313 1) 
1η6 Δεῤι(ώϊἑς ἰ56 ἴῃ ἃ οεγίαϊη β86ῆ88 ἃ 
ἀεμηαπα {Πα ῬΠΙΠΟΒΟΡΠΥ 5141] ἰαῖτα {ΠῸ 
Ῥίαοβ νΒῖοῃ Ῥοείγυ δα Βἰιπευίο Π]]εα ἴῃ 
εὐποδίίοημαὶ (ΠΟΥ 8Δηα ΡυΥδοίϊοα : 568 
ΘϑΡθοία ἢν {Π6 δἤάγοθβ ἴο ροαίβ ἴῃ Ζατὺς 
8174 Ε΄, ὦ ἀριστοι---τῶν ξένων, ἡμεῖς ἐσμεν 
τραγῳδίας αὐτοὶ ποιηταὶ κατὰ δύναμιν ὅτι 
καλλίστης ἅμα καὶ ἀρίστης" πᾶσα οὖν ἡμῖν 
ἡ πολιτεία ξυνέστηκε μίμησις τοῦ καλ- 
λίστου καὶ ἀρίστου βίου, ὃ δή φαμεν ἡμεῖς 
γε ὄντως εἶναι τραγῳδίαν τὴν ἀληθεστάτην. 
ποιηταὶ μὲν οὖν ὑμεῖς, ποιηταὶ δὲ καὶ ἡμεῖς 
ἐσμεν τῶν αὐτῶν, ὑμῖν ἀντίτεχνοί τε καὶ 
ἀνταγωνισταὶ τοῦ καλλίστου δράματος κτλ. 
ΟἿ. αἰθο ἰηΐγα όοο α 72:1... Ἰθὰὺὶ 1 15. ΒΌΧΕΙΥ 
Ρδαχα ἴο σΈΡΡοβε {παΐ Ρ]αἴο ννὰ5 δοξπαίθα 
ὈΥ ΔῺΥ ἔδοϊηρ οὗ ρεύβομδὶ Ἰθβαϊοιϑυ ἴο- 

νγατᾶς ἩΠΊοΥ, δηα δβρίγθα ἴο βιρρίαπίὶ 
μὴ 1η {Π6 δάμηγαίίοη οἵ 5. σοπηίγυ- 
Ἰηθη: ΠΟΘ 15 ΠῸὺ ΘΩΥΥ ἵπ {πὸ ὉΠΟΙΡ 
ἀϊνίης ̓  (ύαεαγ. 247 Α). ὙΠΟΥΘ 15 βουηθ- 
{Π]πρ αἰπηοδί ραίΐίμειὶς ἴῃ ΤΙ  βἰπι5᾽ ἴη- 
ΔὈΠΠν ἴο ππαουβίδηα ἀπά ἀρρτεοϊαΐα Ρ]αίο 
ΜΉΘ η Π6 ἀ551165 τ5 ΜΠ πποποίομοιβ αης 
{66 0]6 τἰογαίίοη {παὶ “Ποῖα νψγα5, {Π6γ6 
ΥΈΔ]]}Ὺ νγὰ5 ἴῇ ΡῬ]άϊοβ παίασο, νυ ἹΠ 411 115 
ἜΧΟΘΊ]Θη 665, ΒΟ ο Πηρ οἵ ναϊηρίοῖγ. Ηδ 
5ῃθννβα {Π15 Ῥδυ(α] Δ ] ἴῃ ΠῚ5. ΘΑ] Ο ΒΥ 
οἵ Ἡοιηοδῦ, ΠΟΙ ἢ6 Ἔχρεὶβ ΠῸμ ἢϊ5 
ἹΠΠΊΑ ΟΊ ΠΑΤΥ ΘΟΙΠ Π]ΟΠΥγ ΑΙ ἢ ἰοὺ ογονν πίη; 
μη ΜΠ ἃ. σαυ]απα ἀηα δποϊηιίησ ΠΪΠῚ 
ΜΙ] τλγγ ἡ (Δ εήϊ6) 9 Ζογιῥείμς ἃ 756, 
{γα 5] αι θα Ὀγ ᾿λοΡετί5). 

- 5988 530 ἀνάγκη “ποιεῖν. ΤΠ 5αΥ- 
ἴῃ ἰ5. αἰ(Ἱρυϊθα Ὀγ ὙΝΙ]ατηοντ ( 11, 
ζγηέογσ. ΤΥ Ὁ. 285) ἴο Θορῇοοϊοβ ὨΙμη56], 
ΟἹ νγνηδί δυιπουϊν ἢθ6 ἄοοβ5 ποΐὶ βᾶυ. [5 
Π6 {Π|πκῖηρ οὗ Αἰἴπεθη. 1 22 Β μεθύων δὲ 
ἐποίει τὰς τραγῳδίας Αἰσχύλος, ὥς φησι 
Χαμαιλέων. Σοφοκλῆς γοῦν ὠνείδιζεν αὐτῷ 
ὅτι εἰ καὶ τὰ δέοντα ποιεῖ, ἀλλ᾽ οὐκ εἰδώς 
γεῖῦ [Ιῃ δὴγ οδβ8 {Π6 γεΐεγεηοα οπρῃξΐ ποῖ 
ἴο 6 {π5 ]Ιπη6, ΠΟΙ οὐρῃΐς να ἴο 
ΒΊΡΡΟΒα (ἢ ΤΟ πη] οὺῦ ἀπα ΘΒ] πη, 1]. 
οο.) {παΐ ΑπιβίμθμαῈ5. αἰοηθ 15 Ἰπἰεπάβά, 
ἴον Ρ]αΐο 566πὶ5 ἴο "6 δἱυάϊηρσ ἴὸ ἃ 
Το] γα ]ν νἹἀοϑρυθδα νῖονν ἀηα οη6 ΠΟ ἢ 
νγὰ5 ἔτεα ταργεβοηίζεα ἴῃ ΑΡοϊορὶθβ οὗ 
Ῥοείγυ. ὕ0πάειβίοοα ἴῃ 115. [}1 βἰρπιῆ- 
οδησ6, {πΠῸ ΠδοΥΥ οἵ Ῥοεδίγυ ὑνῃὶοἢ Ρ]αΐο 
15. Πεῦθ σοῃπη αι ηρ γα. γ65 τ5 ἴο Βα] αν α 
{Παΐ ἃ ῬΡοθί νγῆο οδῇ τϑρύθϑεπί ἃ σἜΈΠΟΙΔ], 
δι ῬΙΪοί εἴς... πον ἰΠ6 αὐί οἵ φἜ ΠΟγΆ]5}1Ρ, 
Ῥιοίασε εἴς. (οἵ. 509 ὁ Π.), ἀμ! να 8.8 
το] ἃ (Παὲ ΘΟΡΠΟΟ]65. ννὰβ δοίπα !]ν τηδάβ 
στρατηγός Ὀξοδιβε οὗ ἢϊ5 “ρέζρογιο (568 
1ῃ6 Αὐρυμηθηΐ Ὡβουθεα ἴο Αὐἱβίορδῃεβ 
1Π6 σγαιηηλαγῖϊαη). [ΤΕ τ γα γθα] 56 (Π6 ρᾶτί 
ὙΠΟ Ῥοσδίτυ, Δ Πα Ἔβρθοῖα!]ν (Π6 Ροείτν 
οἵ ΗἩοπιεῖ, ρ]αγεᾶ ἴῃ Οτεεὶς εἀποαίίοῃ, 
ΔΗ το] ου (Πδὲ ΑΥὙΙΒΟΡ 65 μηαἶς 85 
ἨἩοπλεῦ {πΠῸ6 ἰθδοῆοσ οἱ τάξεις, ἀρετάς, 
ὁπλίσεις ἀνδρῶν, ἴΐ 15 ὈΥ ΠΟ πΠιεδη5 εχίγα- 
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᾿Ξ. , ᾽ , κ᾿ - 
μιμηταῖς τούτοις οὗτοι ἐντυχόντες ἐξηπάτηνται καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν 

599 ὁρῶντες οὐκ αἰσθάνονται τριττὰ ἀπέχοντα τοῦ ὄντος καὶ ῥᾷάδια ποιεῖν 
΄ , ᾿] “- 

μὴ εἰδότι τὴν ἀλήθειαν: φαντάσματα γάρ, ἀλλ᾽ οὐκ ὄντα ποιοῦσιν" 
"» ν , Ν “ΙΝ Ἐς 5 θ νὴ Ἀν δΛ ΡΥ ἢ 
η τι και λέγουσιν καὶ Τῷ οντύ οὐ ἀγα οἱ ποίηταν ἰσαᾶσιν περι ὧν 

δοκοῦσιν τοῖς πολλοῖς εὖ λέγειν. 
᾿ ΄ 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ἐξεταστέον. 
Οἵ Γ »Μ 5 , ὃ Ψ “-“ , , Ἀ 

ἴει οὖν, εἴ τις ἀμφότερα δύναιτο ποιεῖν, τό τε μιμηθησόμενον καὶ 
Ἂν " 3. Ν [ω ἰφ 5. “ ’ὔ « Ἀ ᾽ -“ “Ἃ 

τὸ εἴδωλον, ἐπὶ τῇ τῶν εἰδώλων δημιουργίᾳ ἑαυτὸν ἀφεῖναι ἂν σπου- 
“ , “- “ 7 ἰ 

Β δάζειν καὶ τοῦτο προστήσασθαι τοῦ ἑαυτοῦ βίου ὡς ' βέλτιστον 

νασαμὲ ἴο ΒΌΡΡΟΞΘα {παΐ 50 νίθννβ ΤΟΥα 
δοίμα ΠΥ πιαϊηἰαϊμθα ἴῃ ῬΡ]αΐοβ {1πΠ16, 
1πουρὴ Ῥαιΐοϊθϑ ΤΟΥ Ἐχαπρὶ8 Παά ἃ αἴ- 
ἔεσθηΐ οὐϊζουίοη οὗ βιἰγαΐεσιο ἀὈ1 ΠΥ ἡ ΠΘη 
με ἰο]Ϊά ϑορἤοοὶεβ {παὶ μα “Κπθὺν ΠΟΥ 
ἴο νυύυῖϊθ ροείυ, ας ποῖ ποὺ ἴο οοπι- 
ΤΠΔΠΩ Δ ΔΙΏΥ (Περικλέης ποιέειν με 
ἔφη, στρατηγέειν δ᾽ οὐκ ἐπίστασθαι ΑἸΠεη. 
ΧΙΠΠΙ ὅοᾳ Ὁ). ΟἿ, 702 540 Β---5428 πᾶ 
ΘΙΒΉΠη «ϑἼολίμηρ α΄. Ζοε516 οἴω. Ὁ. 23 72. 3. 
ΤΉς ῬΌΌ]1ο,᾿ ταπλαυκβ ΘΔ ἢ]Ϊη, “Ποβα 
νίεννϑ Ρ]αΐο περ σοπηραίβ, Δ] ουνεα (Π8 
δας Ππουῖῖν οὗ {πΠῸ Ροεῖβ ἴο Ἔχίεπα ἐνβῃ ἴο 
1πη6 ἀοτηαΐῃ οὗ ἴπ6 ρῥαγίίοαϊασ αγίβ. [ 
τγα5 Ρ]αΐο πὸ Ῥγοὶτα {Πτουρἢ [Π]5 πηαϑῖς 
αἶτοῖα τυ ΠΙ ἢ σαυγοιπα θα Ροείγγ. Αὐϊβίοι!β 
[Ο]]οννεα ἴῃ (Π6 βϑαῖὴβ ραίῃ, τε[αβίησ ἰοὸ 
ΔΙΊονν ἰΠαΐ 4 τηϊβίαϊςε ἴῃ τεβρεοΐ οἵ 5οπὶ8 
ῬαγΓοα]ΑΥ τί 15 ΠΕΟΘΒΒΑΥΪΥ ἃ ἤδνν ἴῃ {Π6 
Ῥοδίσυ : 566 Ζυοί. 25. 146οὉ 20 {ξ., 33 ἢ. 
ΡῬΙαῖο Πἰπιβο!ῖ, οὗ οουῖθθ, πος {παὶ 
ΡῬοείβ αὐ ἀδϑιπίθ οἵ βοϊθμίπο Κπον- 
Ἰεᾶρσε, δῃηα σοῆροβα {ΠΕῚΓ ΡΟΘΠῚ5 οὐ σοφίᾳ, 
ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάζοντες 412. 
226: οἵ, αἶϑο δλαεα)7. 245. Δ, 7071 533 Ὁ ἔξ, 
}ατυς το «πᾶ 77ε:. οοο. Τῇῆβ {τι 
Ῥοεῖί, δοσογταϊηρσ ἴο Ρ]αΐο, 15 ἃ 566 ῦ: Κηον- 
Ἰεᾶσε με μαβ ποῆβ, Ῥυΐ ᾿ἰηβίεδα οὐ [1ΐ 
᾿ἱπταϊ το, δ ἐΠβϑίαϑηὶ ἀπα ᾿πβρίγαίίοη : ΠΘ6 
15 ἴῃ 5ῃοτί ἔνθεος, Ὀδοαιβα ἐπίπνους ὧν καὶ 
κατεχόμενος ἐκ τοῦ θεοῦ (7 7671. 1.5.). ΠΙ5 
νίονν οἱ Ῥοεβίγυ 15 οὗ σοιιγβα δύ] θυ {Πα 
ῬΙαίο: νὰ τηθεῖ ψν ἢ βοπιθιῃϊηρ {Π|κ6 1 ἴῃ 
ἃ 5ιΠκιηρ {ταρτήθηΐ οἱ 1Τ)οηηοου 5. ἀρ. 
Το Ομ γ5. 1111 274 (ποθ Ὀγ ΘΔ ]1η 
1... Ρ-. 12) Ὅμηρος φύσεως λαχὼν θεα- 
ζούσης ἐπέων κόσμον ἐτεκτήνατο παν- 
τοίων, ἀπ ῬιπάδΥ {Π|κ65 ἴο γθργαϑθηΐ Ὠϊη- 
561 ἂ5 ἴΠ86 ᾿πβριγεα τπουίῃρίθοα οὗ {Π8 
Μιβ65 απᾶ Αροῖο. Κε οαηηοί αἰίαϊη ἴο 
ἃ σογγθοῖ σοπορρίϊοπ οὐ Ῥ]αΐοβ δθβίῃθίῖς 
ἘΠ655 γὙῸ ΔΥῸ σαγοίμα]! ἴο Ὑϑιηθιη 6. ἰΠαΐ, 
ΑἸ ΠΟῸρΡἢ ἢ τοπιβεα τὸ αἰϊονν {Ππαΐ {Π6 Ροεὶ 
μα5 Κπονίθεαρο, μῈ αἰὰ ποῖ ἄφθηγν μὰ 
Βοηϊὰ5 Δα ἰηθρίγαιϊϊοθ, 566. αἷἰδὸ οἱ 
508 Α 5ιρτα. 

32 πότερον μιμηταῖς κτλ.: “νΠΕΙΠΟΥ 
{π656 πεὴ Ψ ΠΟΙ ἴμεν πᾶνε πιεῖ αἵ 
Ἰη]ταΐουβ, ΟΥ̓ ὙΠΟΠῚ ΤΠΕῈΥ παν θθεη Ὧ6- 
οεἰνεά᾽ εἴοσ. μιμηταῖς 15 οἵἩἨ σουτβε ργεάϊ- 
οαἴΐνα, απ {παὶΐ 15 ΨΥ τούτοις Πᾶ5 ΠῸ 
αὐῖῖο]6. 8 οσεοτγίδι ]ν οὐσῃξ ποῖ (ν] ἢ 
ΤΙ Παγ 5) ἴο σμαηρε τούτοις Ἰηΐο τοιούτοις. 
ΘΕ τν 4569 5. 
599Α 1 τριττὰ ὄντος: “ατὰ [ἢγ68 

βίασεα σγοπηονεα ἤθη Ὑταῖη.᾿ Οπε οὗ 
ΘΟΒΉΘΙ ἀοΥ᾽5 Μ55 Πᾶ5 τριτὰ (52), ἀπα Ηοτ- 
ψΘγάδῃ σοπ]θοΐαγεβ τρίτα, σοτηραγίηρ τρί- 
τος ἀπὸ τῆς ἀληθείας ἴῃ Ὁ. ΡΟΒΘΒΙΡΙΥ͂ 
ῬγοΟΪὰ5 αἴθο τϑαᾶ τρίτα 566 {π6 οὐίσαὶ 
ποία ἴῃ Καο]] 5 δάϊτίοη οἵ {Π6 25 γε)ι. 1 
Ῥ- 203.22. {Γ{πῸ παπλεῖαὶ 15 Δῃ δα]θοῖϊνα 
ἀρτθείηρ ψ ἢ ἔργα, ννε πηπβὲ σεγίαϊη]ν γεδά 
τρίτα, πὶ 1 τηᾶγν Ὀ6 Δῃ δοοιιβαίϊνε οἱ θχ- 
ἰεπί, 1. 4. τρία ἀπέχοντα. 1 {Πετείοτα {Π1η]ς 
1 βαίεσ ἴο γείαϊῃ ἴΠ 8 Μ5 τϑδααϊηρ, ββρρεοῖδ ]ῦ 
ἃ5 τριττά νγὰ5 τῆοτα ΠΠΚ6]γῪ ἴο θῈ οοτγαρίβα 
ἰηΐο τρίτα ἱῃδῃ σοηνεύβεὶυ. 

2 φαντάσματα. “ποιοῦσιν. 506 Ε. 
3 ἢ τι καὶ κτλ.: “οΟΥ ΨΠΕΙΠΕΙ ἀραῖπ 

[ΠΕ 6 15 βοπιθίῃϊησ ἴῃ ν Ππαΐ {ΠΥ 5αγ. ἢ 
καί 5 βοπηρίϊ μηδ ἔπτι5 τ᾿ι5θα ἱποίθαα οἵ ἢ, 
ἔγοπὰ ἃ [βοϊηρ {Παΐ 1 ἰπίγοάιτιοθβ βουηθ- 
{Π1ηρ΄ ΔἸ ΟΠ], νὶΖ. ἀῃ δαἀαϊοπαὶ α]ου- 
παΐῖνθ. Οἵ. (1 Θομποι θυ) Ηοπι. 77. 
1.238 δηᾶ ΒΕ]. ΖατὺΣ 7444. Τα ἔοτοε οὗ 
ἢ καί ἴθ 4,2. 27 Ε, Ῥἀαεαγ. χόρ ἃ απὰ 
ἴηΠ ὅο2 Ὁ, 6ο5 Ὁ 15 πϑαι]γ, Ὀκπΐ ποί ακἰΐρ, 
1ῃ6 58 Π16, 

6 ἐπὶ - δημιουργίᾳ ἀδρεηάς οἡ σπου- 
δάζειν, γαῖ Ποὺ [ΠΔῃ οὐ ἀφεῖναι. ὍΠε ννοτὰ 
σπουδάζειν 15. οἸηρῃαῖϊο : Π6 τηϊρῃΐ οο- 
ΟΑΒΙΟΠΔΠΥ παίζειν ἐν τοῖς τοιούτοις, Ὀιιΐ 
ἢ6 νοι] πονοῦ ἤϊακο ᾿ἴ {ΠπΠ6 βϑυοιβ 
Ῥυβίηθββ οἱ Ϊ5. Πίδ : οἵ. ᾿πῆτα 602 Β, ΝΠ 
5360 ». αῃὰ λαδαγ. “ηό ο . Τῇ 
ὙΠΟ] οἵ {Π15 ρῬαβϑαρθ γϑυλ πη 5. τι5. ΨΘΥΥ͂ 
ΒΙΓΟΏΡῚΥ οἵ 1η6 ἀερτθοίαιοιυ δϑιϊτηαΐς οὗ 
τυ ὈοΟκα ἴῃ ἴ1η6 Ζ Ααεάγμς. ΚΙ. 
500 Β 7,1. 
 τοῦτο-- ἔχοντα : “5εἰ (Πϊ5 'ἴπ (ῃς 

(οτοίγομι οἱ ὨΪ5 18 ἃ5 15 θθβί ροββεββίοῃ," 
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ἔχοντα; Οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλ’ εἴπερ γε, οἶμαι, ἐπιστήμων εἴη τῇ 

ἀληθείᾳ τούτων πέρι, ἅπερ καὶ μιμεῖται, πολὺ πρότερον ἐν τοῖς 

το ἔργοις ἂν σπουδάσειεν ἢ ἐπὶ τοῖς μιμήμασι, καὶ πειρῷτο ἂν πολλὰ 

καὶ καλὰ ἔργα ἑαυτοῦ καταλιπεῖν μνημεῖα, καὶ εἶναι προθυμοῖτ᾽ 

ἂν μᾶλλον ὁ ἐγκωμιαζόμενος ἢ ὁ ἐγκωμιάζων. Οἶμαι, ἔφη" οὐ 

γὰρ ἐξ ἴσου ἥ τε τιμὴ καὶ ἡ ὠφελία. Τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων πέρι 

μὴ ἀπαιτῶμεν λόγον “Ὅμηρον ἢ ἄλλον ὁντινοῦν τῶν ποιητῶν, 

τς] ἐρωτῶντες, εἰ ἰατρικὸς ἦν τις αὐτῶν, ἀλλὰ μὴ μιμητὴς μόνον Ο 

ἰατρικῶν λόγων, τίνας ὑγιεῖς ποιητής τις τῶν παλαιῶν ἢ τῶν νέων 

λέγεται πεποιηκέναι, ὥσπερ ᾽᾿Δσκληπιός, ἢ τίνας μαθητὰς ἰατρικῆς 

κατελίπετο, ὥσπερ ἐκεῖνος τοὺς ἐκγόνους, μηδ᾽ αὖ περὶ τὰς ἄλλας 

τέχνας αὐτοὺς ἐρωτῶμεν, ἀλλ᾽ ἐῶμεν: περὶ δὲ ὧν μεγίστων τε καὶ 

9 καλλίστων ἐπιχειρεῖ λέγειν Ὅμηρος, πολέμων τε πέρι καὶ στρα- 

τηγιῶν καὶ διοικήσεων πόλεων καὶ ! παιδείας πέρι ἀνθρώπου, Ὦ 

δίκαιόν που ἐρωτᾶν αὐτὸν πυνθανομένους" ὦ φίλε ὍὍμηρε, εἴπερ 

μὴ τρίτος ἀπὸ τῆς ἀληθείας εἶ ἀρετῆς πέρι, εἰδώλου δημιουργός, 

ὃν δὴ μιμητὴν ὡρισάμεθα, ἀχχὰ καὶ δεύτερος, καὶ οἷός τε ἦσθα 

Ὡς γιγνώσκειν, ποῖα ἐπιτηδεύματα βελτίους ἢ χείρους ἀνθρώπους 

ποιεῖ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, λέγε ἡμῖν, τίς τῶν πόλεων διὰ σὲ βέλτιον 

15. μὴ ΑἿΠ: πεβοῖο δὴ οπιίβευις Αἰ. 

Ἐς δ σὰ δ Ὁ υν ἰΣῸ Ὁ ΞῚ ΘΟ ΞΣ ΈΕΕΨ 5 Ὁ 95.558»: 5.55.5 “σον 

ἴῃ δοοογάήδποα ψ ἢ {ΠῸ6 τάχη τὰ καλὰ 
τρέψαι ἔξω τὰ ΡΙμά. δνέλ. 5. 823. προστήσα- 
σθαι ἰ5 υϑοα [Πτὸ πρόστασις ΙΧ 577 Α, ΔΠ6 
προστησάμενοι ἴΏ ΨΙ 531 Β 15 ΠΟΐ ΖνΟΓΥ͂ 
ἀἰδγοηι. Οἰποῖβ (ΘΟ πο θυ, Θ[Ὰ]] δι}, 
οἰς.) {πῆς προστήσασθαι κτὰ. το 85 “ἴο 
βοἱ Βείοτα ἢΪ5 Π|8ὸ᾿ δ5 δὴ δ'τὴ Οὐ σΌ 8]. [1ἢ 
1561, [Π15 γαμάθυϊησ 15. ΠΠΕΘΧΟΘΡΙ ΠΑΡ]; 
Ῥαΐ ἴὶ ἄοεβ ποῖ βιὰ ἢ ὡς βέλτιστον 
ἔχοντα. ΤΠε νοτχά ἔχοντα οαπποί Ὀ6 εακ]- 
ναϊδηΐ ἴο ἡγούμενον “σοηϑί ἀουϊη σ᾽ (1Π 5ρ118 
οἵ ἴῃς δχοδρίϊομαὶ Ῥῆταβα ἐντίμως ἔχειν 
ΨΙΙ 528 Β 71.}; ΠΟΥ͂ 15 1 Θα5Υ ἴο δοοθρί 
{πὸ νουβίοῃ οἵ Θομ ποθι θυ “ ἀπά ἀϊ6565 45 
ἅα5 Βεβϑίβ νγνὰβ οὐ δομητίθ." ὙὙΠ6 δ ρΠα515 
τεαυῖτοβ ἃ5 ἴ0 ἴαϊκα ἔχοντα ἴῃ ἰΐ5 [1]]} 
56ῆ56 (΄“415.445 θεϑίε ννἂϑ 6. Πα θε  ΘΟΠΒ]οΙοΥ- 
τηδοῃοι). 1] αππὶ σοη)θοίαγεβ ὡς βέλ- 
τιστ᾽ ἂν ἔχοντα, Ὀπί {πΠ6 ἰοχί ἰ5. βουηά. 
ἘὸΥ βέλτιστον Ἰπδιεαα οἵ τὸ βέλτιστον οἵ. 
(νἱἢ Θομποίἀθ) μέγιστον ἀγαθόν ἴπ 1 
330 Ὁ. 

5998 ἐν τοῖς ἔργοις. ἐπί ἴον 
ἐν ἰ5 οα]]οα (ἰοῦ ὈγΥ Ηδογννογάθη, Ῥαΐ οἵ. 
 ατυς 8348 τὰς σπουδὰ-ς---τάς τε ἐν τῇ 
τροφῇ καὶ τὰς περὶ ἀγωνίαν αὐτῶν. [Ιῃ 
ἔργοις ἴπετα ἰδ σομθίηθα (ῃ8 {νοίοϊα 

56η56 οἵ “ ἀεοᾶς αηὰ “ ὈΥΙΡΊΠΑ]5᾽ )( μιμή- 
ματα: ἴῃμ6 οὐἱσῖπα]α οἵ ἀτγαπιαίίο μίμησις 
δΥ6 δοίίοηβ (6ο 5 Ὁ 7.). 

τι καὶ εἶναι-- ἐγκωμιάζων. Τὸᾶδκ ννουἹά 
ταῖποῦ ΡῈ. ΔΟΠΠ165 τπὰη Ἡουλοσ. ὙΠΕΙ6 
ἰ5. ΔῃοίΠοΥ δἰάθ οἵ {πΠῈῸ σαδβίοη, ὙαριῈ- 
βϑηΐθα ὃν Ριηήαιβ ῥῆμα δ᾽ ἑργμάτων χρο- 
νιώτερον βιοτεύει (Λεγ1. 4. 6), ἀιιὰ Ὀγ ῬΙαἴο 
ΠΪ 5616 νΈΥῪ (ΟγοΙ]ν ἴῃ γηιῴ. 200. Ὁ, 
Δηα 1{ 15 σθυίαί ]ν πη Αγ ἰο ᾿πϑιπτιαῖα (Πδΐ 
πο οὔβ ψοιᾶ νυυῖίε σοοα ροϑθηὶβ τ ἢδ 
ὙΘΥ6 σαΡΆΌ]6 οὗ ἀοίηρ στεαί ἀθθάβ. Θουη8 
οὗ ῬΙαίοβ δχργεβϑϑίοηβ ἴῃ [15 Ῥββᾶβσα 
αἰπηοβέ βαρσαβί {ΠῸ ἴοπα οἵ ἃ τῆδῃ οἵ εἰ 5 
Ρἰπίηρ ἴογ ἃ {8 οὗ δοιίοῃ : οἷ, ΥἹ 406 Ὁ 7271. 

13 ὠφελία: ποῖ 5[ΠΠἸΡῚΥ ἴο [η6 ἀρϑῃηΐ 
Ἡϊη 561: οἵ. σφᾶς ὠφεληκέναι 500 Ε. 

599 σ᾽ 15 ἐρωτῶντες κτλ. ΟἿ, 707: 
527 α Τ,.242. 52 κ---Ὁ. τοὺς ἐκγόνους 418 
οἵ οουῖθα (ῃ6 Αβοϊερίαδαθ : 5686. οἡ ΠῚ 
405 ἢ. 

599 Ὁ 24 ὡρισάμεθα κτλ. 566 5078 ἢ 
Ἑτοιῃ ἀλλὰ καὶ δεύτερος νγνε τηαν ἴηΐου {Παᾶξ 
“{Π6 φοίπδὶ Ἰανν-σῖνοσ, ἴῃ ΡῬ]αΐοβ νί θυ, 
15. βθοοῃᾷ ἔγοιη γσθα γ "ἢ (Βοβαμπαμοί). 

26 τίς τῶν πόλεων κτὰ. (οῃίγαβέ 
γι. 200 Ο , γιοῦ Ἡοπιοῦ ἀηα Ἡ βοά 
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ὥκησεν, ὥσπερ διὰ Λυκοῦργον Λακεδαίμων καὶ δι’ ἄλλους πολλοὺς 
Ἐ πολλαὶ μεγάλαι ἱ τε καὶ σμικραί; σὲ δὲ τίς αἰτιᾶται πόλις νομο- 

θέτην ἀγαθὸν γεγονέναι καὶ σφᾶς ὠφεληκέναι; Χαρώνδαν μὲν 
γὰρ ᾿Ιταλία καὶ Σικελία, καὶ ἡμεῖς Σόλωνα" σὲ δὲ τίς; ἕξει τινὰ 30 

“- » « 

εἰπεῖν; Οὐκ οἶμαι, ἔφη ὁ Τλαύκων" οὔκουν λέγεταί γε οὐδ᾽ ὑπ᾽ 
- -“ Ν 

600 αὐτῶν .Ομηριδῶν. ᾿Αλλὰ δή τις πόλεμος ἐπὶ “Ομήρου ὑπ᾽ ἐκείνου 
ἄρχοντος ἢ ξυμβουλεύοντος εὖ πολεμηθεὶς μνημονεύεται; Οὐδείς. 
᾿Αλλ᾽ οἷα δὴ εἰς τὰ ἔργα σοφοῦ ἀνδρὸς πολλαὶ ἐπίνοιαι καὶ εὐμή- 

᾽ ͵ ", » ΄ , “ 2 ΄' ῃ 
χανοι εἰς τέχνας ἤ τινας ἄλλας πράξεις λέγονται, ὥσπερ αὖ Θάλεώ 

τε πέρι τοῦ Μιλησίου καὶ ᾿λναχάρσιος τοῦ Σκύθου; Οὐδαμῶς ς 
ἣν ΄, . 

᾿Αλλὰ δὴ εἰ μὴ δημοσίᾳ, ἰδίᾳ τισὶν ἡγεμὼν παυ- 
, 3, Ν “ ͵ “ἋΩ , θ 9 “-“ » , 3 δ 

δείας αὐτὸς ζῶν λέγεται “Ὅμηρος γενέσθαι, οἱ ἐκεῖνον ἠγάπων ἐπὶ 
Β συνουσίᾳ καὶ τοῖς ὑστέροις ὁδόν τινα ' παρέδοσαν βίου “Ομηρικήν, 

»“ ᾿ ͵ 

τοιοῦτον οὐδέν. 

ὥσπερ ἸΠυθαγόρας αὐτός τε διαφερόντως ἐπὶ τούτῳ ἠγαπήθη, καὶ 

πὸ Τία Π: οὔκουν---᾿μνημονεύεται ϑοογαί! {ὙΠ 1 Α. 2. εἰς ΑΠ: οπι. ΔΑ], 

αὐ Ἰἰηϊκεᾷ Μὴ Τγοῦγσιβ, ΘΌ]οη, καὶ 
ἄλλοι ἄλλοθι πολλαχοῦ ἄνδρες, καὶ ἐν 
Ἕλλησι καὶ ἐν βαρβάροις, πολλὰ καὶ καλὰ 
ἀποφηνάμενοι ἔργα, γεννήσαντες παντοίαν 
ἀρετήν. 

599 Ε 428 σὲ δὲ τίς κτλ. Ὑεἰ 1ἴἰ 15 
ἃ σεπυΐηεῖν Οτεεῖς βθητπηθηξ {Ππῶ: “ Ροείϑ5 
416 ἴπ6 ἀπδοϊςπον]εάρεα᾽---α ατεεῖς νου] 
μανε βαϊὰ “δοκπον]εάρεα ᾿--“ Ἰερ 5] ίουβ 
οὗ [6 νου (31Π6116γ). 

290 Χαρώνδαν κτλ. (Πατοπᾶαβ, οἵ 
(αΐαμα ἴθ 51 οΙγ, (Πς Ἰεριβιαίου οἵ {ΠῸ 
ΟΠαϊοϊἀϊαπ σο]οηΐθβ ἴπ Τία]ν ἀπ Θ1ΟΠγ, 
ἰ5 ποΐ εἰβούνῆθεσε τηεηςοηθα ὈΥ ΡΪαίο, 
τποιρῃ Πτεαιθη!ν ὈΥ Ατδίοιϊα : 566 
ΘΌΞΟΙΔΪΏΙ] απ ΗΠ Ο5. οἡ Διδὶ. 21. 
2. 1252 τ4-.- ΤἼε ἀαίε οἵ ΟΠατομάδϑβ 15 
Ῥγοθαθὶν (Πς σἰχί ἢ σθηίαγν Β.6. : 5ε6 ΝΊεβα 
ἴῃ Ραυγ- ΝΝ ἴδϑοννα αγίύ. ΟΠαγοηαβ, ννΠοτα 
τῆς δας που 165 γεϊαίηησ ἴο {15 βαυ]γ Ἰ6ρ]5- 
Ἰδαίου αύὲ οἰϊεὰ δηὰ γονίοννβ. Τί 15 σγουίῃ 
ποίην, ἴῃ νίενν οὗ Ἰταλία Ποῖα ἀπά εἶβο- 
ψΠεΊα ἴῃ Ρ]αίο (Ζατυς 777 Ο, 7771. 20 Α: 
οἴ. αἰϑο }ατυς ὅ59 Β), ἴμαΐ δῇ αὐριτηθηΐ 
ἀραϊηδὶ (ῃ6 σθηθῖπθη655 οἱ [(ἢ6 βθνεηῖῃ 
Ῥ]αίϊοηὶς ἘΡΙδι16 μὰ5. Ὅθθη ἀογϊνεα ἔγοτῃ 
τὴς [οὶ τμαΐ ἰἴξ τηθηίῖοηβ Πτὰ]γ (526 Β, 
330 Ὁ): 5686 Ηεγμδηη, Οέδολ. 14. .δ)οίθ),2 
Ῥ. 501 72. 213. 

32 “Ομηριδῶν : “ νοίαγ]ε5 οἵ Ἡοπλει;, 
“Ἡροπλεῖ 5 ἀεξνοίεο5.᾽ 80. (6 ψοχᾷά ἴἰ5 
ΤΙ ΠΥ ἐχρ]αϊπθα Ὀγ Ἠείης (δ γαΐ. χηαθ 
}Ι. «. 2οοέ. ΟὟ. τη16γο 1} ΡΡ. 18---22), 

Δα αἶβδο ὈΥ 1600 ( 7ογιθῦ Ὁ. 78). ΓΟ 
Ὁμήρου ἐπαινέταις οὔ Ἑ ἀπά {ΠΕ τι58 οἵ 
Ὁμηρίδαι ἴῃ 7071 530 Ε, Ζλαφαγ. 252 Β. 
ὙἼΠΕ οτἱσίηαὶ τηθαηϊηρ οἱ ᾿Ομηρίδαι ἰ5 
αἸβοιββαα Ὀγ [6 1.ς. 

ἀλλὰ δή κα ἀλλὰ γάρ-ε “αἱ εηϊπι᾽ 
(Π 365 Ὁ 71.). 
ΘΟΟ α 53 εἰς τὰ ἔργα 5Ποι]4 ὈῈ 

σοπηθοίθα ἢ σοφοῦ. Τῆε οπηϊβϑίοη οὗ 
εἰς ἴῃ Αἱ (5εε οὔ. 72.) 15. ἀρ ρδύθῃί δοοὶ- 
ἀεηΐαὶ, ἔου ἴ ὁσσυγϑ 1Π 411] οἴῆϑυ Μϑ85. 

4 Θαάλεώ τε--καὶ ᾿Αναχάρσιος. Ρ]αΐο 
γείαϊηβ ἴπΠ6 Τοηΐϊσ σαηϊῖνα ἴῃ (116 Τοηϊς 
Παμη6: οἵ, Αὐβί. 79}. Α τι. 12508 6 Θάλεω 
τοῦ Μιλησίουί ͵ Οἡ ὙΠΑ]θθ᾽ ποία] α15- 
ΠΟΥ 165 5εῈ ΖΕ]]οΥ5 1 Ρ. 183 72. 2. ΑΠδ- 
σΠμαυϑὶβ νναϑ οὐθαϊθα ΌΥ 5οιηθ δα ΠΟΥ 165 
ψ ἢ {Π6 Ἰηνεηίοη οὗ {Π6 ἀποθοΥ δηα (Π8 
Ῥοιίουβ Π6Ε] (1). 1,..1 τοἈ). 

8 ὁδόν τινα-- βίον “Ομηρικήν. ΥὙεὶ 
ἴῃ ΔΠΟΙΠΘΥ ἃ Πα ΨΙΘΥ βθῆθα ΠΟΙ οΥ τᾶς 
1{Π6 [ουπά6Γ οἵ ἃ νναν οἵ ΠΠ6,᾽ απὰ {(ῃς ὁδὸς 
ὋὉμηρική, “ῃϊοη ῬΙ]αΐο 50. βίσοῃρ)ν οοη- 
ἀοιηης πῃ ΒοοΙΪ(5 ΠΠ| δηα 11, ννὰ5 ἴῃ ἰαοΐ {Π6 
ὁδὸς Ἑλληνική (Ἰλ ΘΕ εΥ Ζ αίογε τι. αἦέ δ ρεδίς 
Ῥ.- 25). Ετομ [Π15 Ροϊηΐ οὗ νίαν Ρ]αΐο᾽ 5 
δηΐασοηΐβηη ἰο Ἡ ΟΥ̓ΛΘΙ 15. ΟἿΪΥ ἃ 5 ΠΙρ[Ο πὶ 
οὗ ἢϊ5. ῥγοίοιπμα ἀἰββοπὶ ἤοπὰ πλιο ἢ {Παΐ 
γγ6 476 δοοιιβίοπηθα ἴο Γθρα.α ἃ5 Θββθη 1 4}}} 
οδαγαδοίουϊδίϊο οὗ (ῃ6 ατεοὶς νον οἵ Ππἴ8, 
Θε6. οἢ νὶ 4708 δμᾷ Βοῇης ΠΠ7Ὶ6 ρεϊαγισέ 
2. χτῦ «ἀπ οίοίζεγρ᾽ 5. διίααίδ εαΐδ, εἴο. 
Ρ. 38. 
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δα, , “ , 

ιο οἱ ὕστεροι ἔτι καὶ νῦν Τυθαγόρειον τρόπον ἐπονομάζοντες τοῦ βίου 

διαφανεῖς πτη δοκοῦσιν εἶναι ἐν τοῖς ἄλλοις ; 
τον οὐδὲν λέγεται. 

Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη, τοιοῦ- 
« Ν γ᾽ ὁ γὰρ ἹΚρεώφυλος, ὦ Σώκρατες, ἴσως, ὁ τοῦ 

« Ἷ - [οἷ 5 Ρ 

Ομήρου ἑταῖρος, τοῦ ὀνόματος ἂν γελοιότερος ἔτι πρὸς παιδείαν 

φανείη, εἰ τὰ λεγόμενα περὶ “Ομήρου ἀληθῆ. λέγεται γὰρ ὡς 
, Ψ, ΄ Ἂν 5 -“ 

ι5 πολλή τις ἀμέλεια ἱ περὶ αὐτὸν ἣν ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐκείνου, ὅτε ἔζη. 

ΙΝ. Λέγεται γὰρ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγώ. 
5 ᾽ Ἷ 9 , -“ 

ἀλλ᾽ οἴει, ὦ Τλαύκων, εἰ τῷ 
τ τς 1. ὄντι οἷός τ᾽ ἦν παιδεύειν ἀνθρώπους καὶ βελτίους ἀπεργάζεσθαι 

Ὁ“ “ ο , ᾽ - ΕῚ τ ΄, ͵΄ὕ͵ 

Ομηρος, ἅτε περὶ τούτων οὐ μιμεῖσθαι ἀλλὰ γυγνώσκειν δυνάμενος, 
᾽ ΕΣ ΟῚ ᾿ ς ὰ ΕῚ , Ἂς 5 ἴον Ν » “ 

οὐκ ἄρ᾽ ἂν πολλοὺς ἑταίρους ἐποιήσατο καὶ ἐτιμᾶτο καὶ ἠγαπᾶτο 
5 ἢ “- 5 Ἂν, Σὲ 

20 ὑπ᾿ αὐτῶν, ἀλλὰ ἸΠρωταγόρας μὲν ἄρα ὁ ̓ Αβδηρίτης καὶ ἹΤρόδικος 

ΘΟΟΒ το Πυθαγόρειον τρόπον--τοῦ 
βίον. ὙΠ αἷπὶ οἵ [πε ΠΠυθαγόρειος βίος 
νγα5 ἕπεσθαι θεῷ, ἀπηα {Π6 τι]65 οἵ αὐϑί- 
ΠΕΠΟΕ εἴς. ὈΥ γνὨ]οἢ 115 νοΐαυ!αβ βουρηϊΐ ἴο 
ΚΌΠΟνν αοά’ τηδάθ {π6 πὶ σοΠβρίσποιιβ 
(διαφανεῖς) Δῃη δχοθρίϊομαὶ διηοηρ ἴῃ6 
ατεεκβ. 866 ομάβ Ζεγελεθ ΤΙ ΡΡ. 159 
--ιι. 

12 ὃ γὰρ Κρεώφυλος κτλ. Κρεώ- 
φίλος νγαβ τεαα Ῥείογες δὶ οὐ 5]|σῃῖ Μ8 
δας ΠΟΥ, ἀηα σῖνοϑ Δῃ ἜΧΟΘ]θηΐ 56 η58 ἴο 
τοῦ ὀνόματος---φανείη : Ὀπὶ Κρεώφῦλος 15 
σομῆτγηιθα ὈΥ͂ 811 {π6Ὸ Ῥεβδὶ μ88, 85. ΜῈ]}]} 
85 ὈΥ (ΟΔ]Πμλδοπι5 (2197. 6 ἀρ. ϑίταθο 
Χιν 638 Κρεωφύλου πόνος εἰμὶ κτλ.) απᾶ 
οἴμεῖβ : 5866 Ῥδρε- Βεῆβεὶευ 5.50. Ῥ]αΐο 
5Ρθαῖβ οὗ Πῖπὶ δ5. Ἡ μπευ 5 Πα πα ΟΥ̓ α15- 
ΟἸΡΙῈ ((ου ἑταῖρος Πιᾶ5 {Π15 πῃθδηϊηρ ΠΕΙῸ : 
οἵ. ἑταίρους ἴῃ Ο ἀπᾷ ,δοά. Διό Α ἑταῖρον 
--τῶν ἀμφὶ Παρμενίδην κτλ. νυ ΒΟ ΓΖ 
7πώῶ. Αγίδέ. 5.ν.}: οἴπεῦβ, ἱποϊπάϊηρ (8 
ΘΟΠοΙἸαβί, βαῪ Π6 ννὰβ 15 50η-1π-ἰᾶνν. ὙΤΠ6 
Ἐρῖς ροξηὶ Οἰχαλίας ἅλωσις νγὰ5 Δ5ογθ6α 
ἴο ΟΥδορῃγ]ὰ5. ὈῪ ΟΠ Πα μα (1. 6.): θαΐ 
Δοσογά ηρ ἴο ἀποίπου ἐταατίοη, Οὐθορἢγ- 
105 τεοϑϊνεα {πῸὸ ροθπὶ ἤομι Ἡουποῦ Ὠἰτη- 
561 1π σείιση ἴου Ποϑρια!Υ (Θυ 1445 5.ν. 
Κρεώφυλο:). 

13 τοῦ ὀνόματος--ἔζη. (. (ἱς. 6 γέ- 
2κὖὦ. τπι ξγαρ. 38 ΝΟΌΡ6 ϑαγάδμπαραϊαβ 116 
νἸτο πλα]ο 4ιαΠ) ΠΟΙΊΪη6. ἴρ50 ἀδἰουιηϊοῦ 
(α5 1 Σαρδανό-φ αλλ ο9). Κρεώφῦλος ([τοτὴ 
κρέας ατιὰ φῦλον : “ Ογπίσαπα “ ΕἸ εἰβοἢ- 
σερυτί,᾿ ϑαρροϑίθ Θοπηο θυ) 15. 8 ὄνομα 
γέλοιον πρὸς παιδείαν : ἴοΥ Βεεῇ Ξυρρεϑίβ 
δου ϊηρ θαΐ οσα]ςπγα, “41 ἀπὶ ἃ ργεαΐ βαίευ 
οἵ Ῥεεῖ, απᾷ 1 Ῥεῖῖανα ἰπαὶ ἄοεθβ μαιη ἴο 
ΤῊΥ ννἱ5᾽ (7 :τυεϊλ Μέίρλδ 1 3. 90). ΤΠΘ 
Αὐεεῖκβ μαὰ [Π6 βαπλα (θε]ηρ : οἵ. ΡΙαϊο᾿Β 
ΤΟΙ ΔΥ]ς5 οἡ [Π6 εἴεοίϑ οἵ ον εὐ - πῃ [ερἀϊηρ 
δηα διίῃ]οιῖοβ ἴῃ ΠῚ 411 Ο-Ἑ μισόλογος 

δή, οἶμαι, ὁ τοιοῦτος γίγνεται καὶ ἄμουσος, 
δ η4 ΕΠ ]ρΡΙ 465 ἤγαρ. 84 Τιπάοτῇ, νυ (ῃς 
σομΪο “τασηηθηΐ παχεῖα γαστὴρ λεπτὸν οὐ 
τίκτει νόον. ῬΙαΐο πηθδπβ {Ππαΐ {Π6 ρτοοΐῦ 
οἵ {π6 ρυδάϊηρ 15 ἴῃ {Π6 δαϊϊπρ: Η ΟΠΊΟΥ 
λαπὲ Πᾶνα Ῥθθὴ ἃ ῬΟΟΥ (θδοῆαυ 1{ ΠΙ5 
ἀἸβοῖρ]65 (Ἰποϊαϊησ ΟΥεορ ἢν ]}5) ᾿βαγπί 50 
1|||6. Ηδᾷ Πα ἰδιρῃς {Ππϑῖὴ ϑιισσθββίι 
πο νου πανα ρτονϑά {πεῖν παιδεία ὈΥ 
ἰγεαίίησ [ΠΕ], ΤηδΒΙΕΥ ΠΊΟΥΘ ΤΕΒΡΕΟ [{|]0 : 
οἴ. Οτγρ. 510 Ὁ, Ὁ), ὙγθτῈ νγὰ δΥ6 [ο]4 {Πᾶΐ 
1 [ϑδοποῦβ οἱ δικαιοσύνη ἀο ποῖ δσεΐ ραϊα 
ῬΥ {πεῖν ΡᾺΡ115, ἃ ΟὨΪν 5Πανν5 {παΐ {ΠῈῪ 
Πᾶνα [αἰ]εα ἰο ἰεαοῇ (πε ]γ ϑαθ]εοῖ ἀπὰ 
τπεγείοτα ἄθβεινα πὸ ίβϑ. λέγεται--- 
ἔζη τῆθδῃβ “ἴον ἴί 15. βαϊα {παΐ ἢῈὲ νᾶὰβ 
το περ]θοίθα ἄνὲπ ἴῃ ἶβ οὐ ἅ66, 
ΏΕη ΠΕ ννὰβ αὐέψε," ννμθύθαβ ᾿ξ 15 Ργ6- 
οἰβεὶγ ἀστίηρ ἰ5. 1 δεῖπηα ὑπαὶ Π6 ννουῦ]Ἱά 
μανε θθβη τηοβί τεβρθοίβα {πὸ Πα ἰαπρῃξ 
ἴο ΔΗΥ͂ Ραγροβα: υνἱπεβ8 {Ππ6 θη Πιβ᾽ 50} 
ΔΙΟΙΒΕάΩ͂ ὈΥ Ρτοίαροταβ, ΡῬγοάϊοιι αδπά 
ΟἴΠοΥ ἰθδοῆεῖβ! ὙΤΠὰ5 ππάειβίοοά, ὅτε 
ἔζη Πᾶ5 ἃ βίτοῃηρ ὑπδίοσϊοα! θα ΡΠ 8515 απὰ 
οὐρῃὶ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀϊδοατάβα (1 Οοθεῖ, 
Βαϊίεσ, δπᾷ Ἡδγνεγάθη). ἘῸΥ ἐκείνου 
ἴτε αὐτοῦ το [ουυϊηρ' ἴο {Π6 5ᾶπι6 Ρθύβοη οἵ, 
ΨΙ 528 Β δῃά Κἰ44611 2 λρεορέ 97 Φαέογεῖς 
Ζ]αϊογις Ὁ. 143 ὃ 49. 1 νὰ δάορὶ Αϑί 5 
ςοπ]εοίαγα ἀπ γραά ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐκείνου, {π6 
Ῥαβϑαᾶρα σαΐϊῃβ ἃ Π|16 ἴῃ ροϊῃηΐ, εοδιιθ8 
αὐτοῦ ἐκείνου Ὑ1}}} {Π6ὴ τοίου τὸ Οτθο- 
ῬΏΣΠα5 : Ῥαΐ ἴξ 5. αἰβίοα]ς το τπαϊκα (Π6 
Βα ]εοὶ οἱ ἔξη αἀἰϊπεγεπὶ ἴγοιη {Π6 δπηΐθ- 
σράεφηϊ οἵ αὐτοῦ ἐκείνου, ἀπ οὐ ἴῃς νν»]1ο] 8 
Ι πὸ Ἰοηροῦ {Πϊηἶς [Π6γῈ ἰδ ΔΩΥ σοοά γθᾶϑῸῃ 
ἔου ἀδβευίηρ [Π6 Μ58. 
Θοος ιό ἀλλ᾽ οἴει κτλ. ΕὸῸτγ οἴει 

[λιι5 πϑεᾶ οἵ. 2767. 93. 6 Μ᾿ ἢ Η εἰπάουξ οα 
ΖΤΑεαοί. τ47 8. 

20 Πρωταγόρας μὲν ἄρα κτλ, ΜΠ 



Ε 

ὅοο Ε] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ἢ 4οι 
- " “ ΄ὔ 

ὁ Κεῖος καὶ ἄλλοι πάμπολλοι δύνανται τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῶν παριστάναι 

ἰδίᾳ ! ξυγγιγνόμενοι, ὡς οὔτε οἰκίαν οὔτε πόλιν τὴν αὑτῶν διοικεῖν 
ἐ ὙΕΥ μ Ἄ Ἴ 

"»" δ νν ΄ “ ἣς 

οἷοί τ᾽ ἔσονται, ἐὰν μὴ σφεῖς αὐτῶν ἐπιστατήσωσιν τῆς παιδείας, 
" 5 ᾿ , ““ ͵ Ὁ“ , [4 «Ψ , 7 

καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ σοφίᾳ οὕτω σφόδρα φιλοῦνται, ὥστε μόνον οὐκ 
ΦΟΙἋ, -»" -» » Ψ Ἁ ΦΥ 6 “ “ δ᾽ » ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς περιφέρουσιν αὐτοὺς οἱ ἑταῖροι" “Ομηρον ὃ ἄρα 

Ν ϑ' ᾿] , ᾽ ’, : 

οἱ ἐπ᾽ ἐκείνου, εἴπερ οἷός τ᾽ ἦν πρὸς ἀρετὴν ὀνινάναι ἀνθρώπους, 
-“ 3 ἴω ΕΝ 

ἢ Ἡσίοδον ῥαψῳδεῖν ἂν περιιόντας εἴων, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἂν 

25 

- “ “ ,7 

αὐτῶν ἀντείχοντο ἢ τοῦ χρυσοῦ καὶ ἠνάγκαζον παρὰ σφίσιν οἴκοι ᾿ 
3 Ι Ε » Ἁ 5», 5 Ν ΕΝ » [ῳ , « ἢ «Ψ 

εἶναι, ' ἢ εἰ μὴ ἔπειθον, αὐτοὶ ἂν ἐπαιδαγώγουν ὅπῃ ἤσαν, ἕως 
« ““ ᾽7ὔ , 4 " “ “᾿ 

ἱκανῶς παιδείας μεταλάβοιεν; Παντάπασιν, ἔφη, δοκεῖς μοι, ὦ 

Σώκρατες, ἀληθῆ λέγειν. Οὐκοῦν τιθῶμεν ἀπὸ “Ομήρου ἀρξαμένους 

21. 
ΑὙ: ἐπιστατῶσιν υἱ ν] είν Α". 
ὀνίναι (51) ΑΞ: ὀνῖναι ΞΞ. 27. 

1[Π6 Ξἰπιοίατε οὗ [ῃς βεηέθπος οἵ. (ἢ 
Θ.4]]Ὀαπγ) Ογ12. 50 Ἑ αῃαὰ 2 γοΐ. 325 Β, 6, 
ψΠΕΥα ἄρα οσου5, α5 Πογα, ἰῃ Ὀοΐἢ οἰδιβ68. 
Θ66 Αἷϑξο οὔ 1 336 δῃά ἄρρ. ΙΝ ἴο 
Βοος 1. Ῥγοάϊοιιβ βαγνινεα ἴο 300 δἵ 
Ἰεασί, ας Ῥγοίασογαβ βθεηβ ἴο Πᾶνα αἰβα 
δΌοιξ 411; 50 [Πα 1{ τπΠ6 ἀαίβ οἵ δοίίοῃ 
οἵ [ῃες αἰϊαϊοσιιθ 15 4το, [Π6 τείξσεποβ 
ἴο Ῥτοίαροιαβ δἃ5 ΔρρδυύθῃἝ 511} 1ἰνίησ 
ΤΊΔΥ 566 8 ΔηΔΟ;τοηΐβη, Βαϊ {Ππ6 
5110 15 ἃ {πΠΠϊηρ οὔθ ἴῃ ΔΠΥ οᾶ56; δηΐ 
Θοογαΐεϑ τηϊρῃξ σαϊΐα νν6}}] Πᾶνα Ξροίζεη ἃ5 
6 ἄοεβ ὄενβεὴ ἴΐ εἰπε οὔ θοῖῇῃ οὗ {πα 
ῬΕΙβοῃβ Παᾶ τεοθηῖν αἰεα. 566 Ζ)ηέγοαι. 

8 3. 
ΘΟΟΡ 25 οὔτε οἰκίαν---παιδείας. (ΟΙ, 

4Ργοί. 3188 Π΄ ἀπὰ 272. οἵα ἢ. 
25 ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς περιφέρουσιν : 

“ΟΑΥΤΥ ἀρθουΐ 5ῃου ! θυ - ΠΡ ᾿ (“ἀπ ἤδη 
ἨἩδπάδη ἔτασϑη ᾿"᾿ ΘΟ ποῖ 60). Αϑί αποίεβ 
Το ΟἸγγ5. Ογ. ΙΧ Ρ. 1414 ὑψηλὸν φερό- 
μενον ὑπὸ τοῦ ὄχλου, ἀηὰ [6 ἱτηϊ(αί]ο 
οὗ [Π15. ρΡαββασα ὈΥ Ὑαπηϊβίϊι5 Ο7. ΧΧῚ 
Ῥ-. 2544 ὃν ἡμεῖς διὰ ταύτην τὴν φαν- 
τασίαν μόνον οὐκ ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς περι- 
φέρομεν. Τὶ 15 οἶδαν (ῃαΐ (Π6 Ρῇγαβε Παὰ5 
ἃ Βοπουῦῆσ πιθαηϊησ, 50 {παὶ ἴ σαπποὶ 
ῬΕ, 845 Εσαβιηιβ (αποίοα Ὀγ Α51) ἱπηδρΊπεά, 
“ἐ {τ Π5] αἴτιπ--τα ΤηδίΎ 115 δ ΠΌΓΓΙΟΙι5, 
4πᾶ6 ᾿ἰηΐαπίμ]οβ ΟἸΠἾ5. ᾿τηροβιίοβ οαρὶΐα 
Ροτίδηϊ," ψνῃείμοῦ οἢΠ ἀγθη ννοῦα [Πι5 
ΟΔΥΓΙΘα ἴῃ ΔΗ ΑΙ ΟΥ̓ ΠΟ. 

26 ὀνινάναι. 866 ε7. 2. 1 ἄστεα ψ] ἢ 
Ἡδτηδημ, Βαϊῖΐου απᾶ τῃς Οχίοτα βάϊίουβ 
ἴῃ Ρτοίοσγίηρ ὀνινάναι ἴο ὀνῆναι (50 ΒεΕΙκΚοΥ 
δηα ΘΟΠ ΘΙ θυ οἡ 5] σης Μ8 δας ΠΟΥ γ} ΟΥ̓ 

Α.Ρ.11 

Κεῖος Α2: Κίος νεὶ Ἰζος ΑἸΠΕΞΖ. 
26. 

περιιόντας Α"ΞΙ: 

23. ἐπιστατήσωσιν νεὶ ἐπιστατήσωσι 
ὀνινάναι Μαι(Πίαδιβ: ὀνεῖναι (51) ΑἸ: 

περιόντας ΑἸΤΠΖ. 

ὀνῆσαι (ϑ:4]1Ὀαῖιη}, «ἰ[οΥ οπα Μ5 οὗ Ατὶ- 
[1465 1Π| Ρ. 432). ὀνῆναι 15 ἃ ΝΕΙῪ ἀπΡΊΟιΙ5 
ξουτηδίϊοη, δηα {Π6 ργαβεπί σῖνεβ ἃ θείου 
τηθδηϊησ [Πδη {6 δουὶδί. ΤΠ6 ΘΥΤΟΥ ΔΥΌ568 
ἔτοπὶ ᾿Ιροσταρην οἱ -να- : πᾶ ὀνεῖναι, 
ὀνῆναι Ἰοοῖὶς {πΠ|κ6 αἰζοηλρίβ ἴο τηαϊτα (Π 6 
Τεϑιάπα ᾿ηΐο δη ᾿ἱπΠηϊν8. 
ΘΟΟΕ 28 παρὰ σφίσιν οἴκοι εἶναι : 

“ἴο Ὀ6 ψ] ἢ {Πδῖὰ ἴῃ {ΠΕ ῚΓ Πομ65. παρὰ 
σφίσιν οἰκεῖν, νγ]ο ἢ Οορεῖ (77. 2.3 Ὁ. 534) 
αὐ Ηεογνειάθη ἀἄθϑῖγα ἴο τϑαά, σνουἹὰ 
ποῖ ΠΟΟΘΘΘΑΥΠΥ͂ Τη6 Δ το {Πα η “ἴο ἄν ]]} 
ἴηι {πεῖν οοπηίγγ., ΜΈ [Π6 βεῃεἰπηθηΐ οἵ. 
7ω:. 808 (ποις Ὀε]ον). 

29 αὐτοὶ ἂν ἐπαιδϑαγώγουν : “(πεν 
ὑοῦ] Πανα τα δ {Π6πΊβαῖν 5 {Π6ῖγ ταῖου5 
ΔΙΑ δβοογίεα {μετ ̓  εἴο. παιδαγωγεῖν ἰ5 
ιἰϑεα ἴῃ {Π6 βαϊὴηθ ὈΪαυα] νὰν ἴῃ κε. 
Ι 125 Ὁ κινδυνεύσομεν μεταβαλεῖν τὸ 
σχῆμα, ὦ Σώκρατες, τὸ μὲν σὸν ἐγώ, σὺ 
δὲ τοὐμόν: οὐ γὰρ ἔστιν ὅπως οὐ παιδα- 
γωγήσω σε ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, σὺ δ᾽ 
ὑπ᾽ ἐμοῦ παιδαγωγήσει. ΠΕ Ῥγονε Ὸ δὲς 
παῖδες οἱ γέροντες ῬΕΙΠΔΡ5 6 η5. δὴ αἱ- 
ἀϊάομαὶ ρμοὶπὲ ἰο ἐπαιδαγώγουν, ἃ5 ἴῃ 
ΘΟΡΙ. 27. 623 Θιηάοτίς ἔπγ, δακοἦ. 103 
γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἔγώ. 

20 μεταλάβοιεν. ΤῊΘ Τασι]αῦ βεαιοησα 
μου] ὈῈ μετέλαβον, Ὀὰὺΐ οἵ. 27ωι. δὃ0 Β 
οὗς ἡμεῖς ἂν---ἐφυλάττομεν ἐν ἀκροπόλει, 
κατασημηνάμενοι πολὺ μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον, 
ἵνα μηδεὶς αὐτοὺς διέφθειρεν (διαφθείρειεν 
οοη]. Μαάν!ρ), ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀφίκοιντο εἰς τὴν 
ἡλικίαν, χρήσιμοι γίγνοιντο ταῖς πό- 
λεσιν. Τῆς αἀἰιεποα ἴα ἴπ6 αἀἰδιθηοα 
Ῥείνγεεη “ϑἰιοια ᾿ ἀπὰ " 5βῃοιϊᾶ πανϑ.᾽ 
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πάντας τοὺς ποιητικοὺς μιμητὰς εἰδώλων ἀρετῆς εἶναι καὶ τῶν 

ἄλλων, περὶ ὧν ποιοῦσιν, τῆς δὲ ἀληθείας οὐχ ἅπτεσθαι, ἀλλ᾽ 

ὥσπερ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ὁ ξῳγράφος σκυτοτόμον ποιήσει δοκοῦντα 

] εἶναι, αὐτός τε οὐκ ἐπαΐων περὶ σκυτοτομίας καὶ τοῖς μὴ ἐπαΐου- 

σιν, ἐκ τῶν χρωμάτων δὲ καὶ σχημάτων θεωροῦσιν; Ἰ]άνυ μὲν 

οὖν. Οὕτω δή, οἶμαι, καὶ τὸν ποιητικὸν φήσομεν χρώματα ἄττα 

ἑκάστων τῶν τεχνῶν τοῖς ὀνόμασι καὶ ῥήμασιν ἐπιχρωματίζειν, 

τ αὐτὸν οὐκ ἐπαΐοντα ἀλλ᾽ ἢ μιμεῖσθαι, ὥστε ἑτέροις τοιούτοις ἐκ 

τῶν λόγων θεωροῦσι δοκεῖν, ἐάν τε περὶ σκυτοτομίας τις λέγῃ ἐν 

μέτρῳ καὶ ῥυθμῷ καὶ ἁρμονίᾳ, πάνυ εὖ δοκεῖν λέγεσθαι, ἐάν τε 

Ι περὶ στρατηγίας ἐών τε περὶ ἄλλου ὁτουοῦν' οὕτω φύσει αὐτὰ 

ταῦτα μεγάλην τινὰ κήλησιν ἔχειν. ἐπεὶ γυμνωθέντα γε τῶν τῆς 

αὐτὸν. ἑτέροις Π εἰ ἰπ πιᾶῖρ. Α3 (Ὁ ] ἰατηθη ἀλλὰ ργοὸ ἀλλ᾽ ἢ εἰ ἐν τοῖς ῬτῸ 

ἑτέροι5): οπι. ΑἿ. 6, 7. ἐν μέτρῳ--λέγεσθαι ΤΠ εἰ ἴπ παῖσ. 4.5: ΟΠ]. ἍΝ 

τ υδακσρ νιν ν δ τἰ ϑούτν ΟΣ τ κυανοε Ξ, λυ ρει ζετο ἘΣ τις Ξοις εἰς 

32 πάντας τοὺς ποιητικούς: 566 Οἢ 7 ῥυθμῷ καὶ ἁρμονίᾳ κτὰ. ἈΠγΓΠπι 

5095 Ὁ. 
μιμητὰς εἰδώλων : “ἰπηϊαἴοτ5 οἵ πα σα5.᾽ 

ΤῊ νγογᾶβ σδῇ βοδΊΌΕΙΥ πηθδ “ἡ ΓΟΥ̓ΡΕΥΒ 
οἵ ϑοιη]αποθβ,᾿ “ ἰπηϊίαϊῖνα πηγαῖς οῖβ οὗ 
5ῃηδάονβ, 85 βιιρρεβίθα Ὀγ [. ἀπά (,, ἴῃ 
βρίτς οἵ 590 Ὁ εἰδώλου δημιουργός ἀηᾷ τοῦ 
εἰδώλου ποιητής ἷπ οΙ Β. ΤΠ ᾿πηᾶσο5 
πο {Π6 Ροδί τηαπαίδοίιιγθθ αῦα ἴῃ ἴδοϊ 
᾿πηαροβ οἵ ἱπαρθθ, δοοουάίηρ ἴο ῬοΙἢ 
508 Β δηᾶ 506 Β ἢ: οἵ. 602 Β 71. 

24 νῦν δή. 508 Β,6. 
ὁ ἵῳγράφος κτλ.: “(π6 ραϊηίοῦ Μ1}]} 

τα νγνμαΐ βϑοὴβ ἴο 6 ἃ 5Ποβη σου, 
ἴπ [ῃ6 εγεβ οἵ ἴποβα πὸ πηδογβία μα 5 
1116 αροιε 9 οθπιαϊκίηρ α5. Πα ἄοα5 Πῖτη- 
561, Ῥὰὶϊ ἡπᾶρε Ὁ οοἷοιν ἀπα ἰογηι. 
ΤΠ ἀαίΐνε ἰ5 {π6 ἀαἰῖνα οἵ ρείβοῃ Ἰπάρ- 
ἴησ, απ ἄοεβ ποῖ αἴγθοῦνγ ἀερεηα οἡ 
δοκοῦντα εἶναι, [πουρἢ ἀοι.1655 αὐἰδοιθα 
Ὀγῖι. ΤΠηῖ5 ΘΧρΙ αμαίοη 15 ᾿ρθίίου, 1 {Π1η1ς, 
(ἤδπ ἴο οσοηῃβίγας τοῖς μὴ ἐπαΐουσιν ΕἸ[ΠΕΥ 
ἀϊγεοιγ πὶ δοκεῖν (50 Μαγ ἤγθη 277. 57. 

120, οομηραγίησ ὥστε ἑτέροις -- δο- 
κεῖν Ὀεϊον), οὐ ΨΊ ποιήσει (““ππα Πγ 
ἀϊε]οπίρεη, αἴθ διο Ὠΐο 5. γϑυβίθῃθη ἢ 
ΒοΠηδΙ 6). 

ΘΟΙ α 4. τοῖς ὀνόμασι καὶ ῥήμασιν. 
ΤΩς ἀδιῖνε 15 ᾿πβί γα 6 η 18]. 

6 δοκεῖν---δοκεῖν. ΤΕ τορϑι! 10 ““Ῥαι- 
εἶτα ρειβρι σα ται15 βία ϊο, ραν τη ΒΘ ΠΟ 5 
[Ατα ]ΠἸατὶς περ] ρσοηίίαθ. οαϊατη {ΠΡ Θη δ, 
νἱἀείαν ᾿ Θομ πείθου, νη οἱΐθβ ἴῃ. 1Ππ|ϑίγα- 
τίοπ  ατὺς 850 Ὁ, ΠΕΥῈ {Π6Υ6 15 ἃ 51.118 
τερειτοη οἵ εἶναι. ΟἸΠΘΥ ΡΆγΆ}16 15. ν}}}} 
θὲ ἰοπηά ἴῃ ἘΒροΙπαγτας ας, 2. ες. 
ΠΙΡ. 41. 

Δηα ῬΙΓΟἢ ἀγα {Π6 ἴννο εἸθιπθηῖβ οἵ Μαβίο: 
566 ΠΙ 308 Ὁ 7. Τὴ ψογάβ αὐτὰ ταῦτα 
τηθδῇ “Ἶπ5: {πεβθ᾿ δηᾶ πὸ τοῦθ: ν]ζΖ. 
Μείτε απᾷ Μιβῖο. ΕῸΣ {πΠ6 5εῆβα οἵ. 
(ἢ Α51) Ἰβοογαίεβ ὥναρ. ὃ---Ἰο. 
8018 9. ἔχειν. ἔχει νγαβ τϑαᾶ {Π] 

'Βεϊκῖκοσ, δρρδύβητν Ὑποὰ ΔΎ ΜΒ δι- 
{πουῖγ. Τὴ ᾿ἱπῆἤπεποβ οἵ φήσομεν 15 51}}} 
[ε]ι. 

ἐπεὶ γυμνωθέντα---φαίνεται. (ΟἿ. Ιδοογ, 
1.9. 11 ἣν γάρ τις τῶν ποιημάτων τῶν 
εὐδοκιμούντων τὰ μὲν ὀνόματα καὶ τὰς 
διανοίας καταλίπῃ, τὸ δὲ μέτρον διαλύσῃ, 
φανήσεται πολὺ καταδεέστερα τῆς δόξης ἧς 
νῦν ἔχομεν περὶ αὐτῶν ἀηα ΡΕ]. το). 502, 
,5)γη2. 2ο5 Ὁ, Φαφαῖγ. 258 Ὁ ἐν μέτρῳ ὡς 
ποιητής, ἢ ἄνευ μέτρου ὡς ἰδιώτης. Α 
ΟΟΥΒΟΥΥ ἱηβρθοίίοη οἵ ἴπθ56 ράββασθβ οὗ 
ΡΙαίο ταῖρμς Ἰθαα ομθ ἴο βρροββ {παΐ ἢ8 
ἀεβπεα ροδίτυ 85 ΠΟ τπιοτα ἴῃδη λόγος ἔχων 
μέτρον, Ὀπΐ τγε οδ ἢ 566 ΠΌμη Οἵ ΠΕΥ Ῥαββαθο5 
ἴῃ ἰβ νυ πρ5 {παΐ ἴ νγὰβ5 ποί ἴῃ μέ- 
τρον, πὶ {πΠ6 μῦθος ψΈΪΟΙ ΔρΡβατγβᾶ ἴὸ 
Ἡΐ ἴο Ὀ6 {Π6 τηοϑὲ ββϑβεπίϊαὶ ρατί οἵ ΡοβιυΥ 
(ε.», Φααεά. ὅτ Β ἐννοήσας ὅτι τὸν ποιη- 
τὴν δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν 
μύθους ἀλλ᾽ οὐ λόγους: οἷ. Αὐἱδί. Ζ)εΐ. 9. 
1451Ὁ0 29 τὸν ποιητὴν μᾶλλον τῶν μύθων 
εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν μέτρων. 866 Α]50 
γαῖιεν Οεδεῖ. α. “Ἰἐοίλεοίϊς ἵηὲ “4.1. ῬΡ. 
460ο, 63). ΝΥ ΒΕΙΠοΥ ῬΙαίο ννουἹά Πᾶνα 
ΒΡΟΚΘη οὗ ἃ ῬΡΥοβ8 τοιηδῃςθ ἃ5 ἃ ΡΟΘΠ., 15 
ΔΠΟΙΠΕΥ Παδϑίίοη, ἀπα [η6 ραββᾶθεβ ἴο 
ΨΉΪΟ 1 Πᾶνα τοίευγεα τηδῖςα 1 ὉΠ ]ΠΚΟΪΥ 
[παὶ μπθ νου πᾶνε ἄοπμα 580. Ασίβίοι!β 
ΒΘΘΙῺ5 ἴο δἰίδομῃ. 6585 ἱπηρουίαποθ ἔπαῃ 
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μουσικῆς χρωμάτων τὰ τῶν ποιητῶν, αὐτὰ ἐφ αὑτῶν λεγόμενα, το 

οἶμαί σε εἰδέναι οἷα φαίνεται. τεθέασαι γάρ που. "Ἐγωγ᾽, ἔφη. Ὑῶγ, ἐφη 
“-“ φΦ [4 ΝΜ - “- ΄ὔ “- 

Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔοικεν τοῖς τῶν ὡραίων προσώποις, καλῶν δὲ 
, Φ ᾽ὔ ὃ -“ [τ πὶ Ν ΝΟ Ὁ θ Ἂ , 

μή, οἷα γίγνεται ἰδεῖν, ὅταν αὐτὰ τὸ ἄνθος προλίπῃ; ἸΠαντάπασιν, 
ἢ δ᾽ ὅς. Ἴθι δή, τόδε ἄθρει" ὁ τοῦ εἰδώλου ποιητής, ὁ μιμητής, 

᾿, “ “"Λ “ , ( φαμέν, τοῦ μὲν ὄντος οὐδὲν ἐπαΐει, τοῦ δὲ φαινομένου" ἱ οὐχ οὕτως; 
Ναί. 

ἴδωμεν. Λέγε, ἔφη. 
Ναί. χαλινόν; 

ΙΟ. 

7ὔ ΄ , ἈΝ Ἃ 

ἸΠοιήσει δέ γε σκυτοτόμος καὶ χαλκεύς ; 

λεγόμενα ΑἸΠ: γενόμενα σοττ. Α3. 

Μὴ τοίνυν ἡμίσεως αὐτὸ καταλίπωμεν ῥηθέν, ἀλλ᾽ ἱκανῶς 
Ζῳγράφος, φαμέν, ἡνίας τε γράψει καὶ 

Πάνυ 

6. ἡμίσεως ΑἸΠ: ἡμίσεος Α3. 

ῬΙαΐο ἴο {Π6 πηθίυϊ 8] ΟΥΠῚ : 566 ἤρεί, 1. 
1447 1ῦ ΄. οὐδὲν δὲ κοινόν ἐστιν 'Ομήρῳ 
καὶ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον" διὸ τὸν 
μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιο- 
λόγον μᾶλλον ἢ ποιητὴν κτλ. ἀπά 10. 9. 
1451Ὁ0 χ  : αὶ 1ἴὲ 15. ἀσοαθεπι] ἡ εῖμευ 
Ἔνθ Αὐδίοια οουὐἹἱὰ ἤἢᾶνε 5αἰϊὰ στ 
511 ῬΒΠΙΡ 5ΙάποΥ “Οπα ΠΊαΥ Ὀ6 ἃ ρΡοεί 
πϊπουὲ νευϑιγιησ,᾽ δἰ πουσῃ μα ψου]Ἱά 
σΟΥίδΙ Ὁ ποΐῖ ἡ πάυγθ] ἢ ἴΠ6 Ομ νεΥβα 
βἰαϊθιηθηΐ παῖ “οὔμβ Ἰηαὺ Ὀ6 ἃ νευβιῇο 
νου Ροείσυ.᾿ 566 οὴ {Π6 γῆ 16 5βι) βοΐ 
Βαυίοπεν “«4γίεέοεϊο» 7 λεονγ ὁ δοείγγ3 εἴς. 
ῬΡ. 143 Π΄. ἀπὰ (ουχίπορα «2785 γι Ζοεέγ» 
εἰς. ΡΡ. 68 ἢ. 

11 τεθέασαι γάρ που. ΑΗ ΘΧΑΠΊΡ]Β 15 
αθοτάεα ὈΥ 111 303 Β ἢ., θαξ (Π6 τείεγεποθ 
15 ΤΏΟΥΘ σΈΠΕΓΙΔΙ. 

τ2 ἔοικεν---προλίπῃ. Ατἰϑίοι] οἰξεβ {Πϊ5 
85 δῇ ΘΧΑΠΊΡΙΕ οὗ δῇ εἰκών (Λ᾽ ἀεί, 1ΠΙ| 4. 
1400" 36 Ε1.). 
6018-602 Β 7712 ερ᾽10Ἰ]211071 ο7 7ηγι1- 

ζαΐίσε αγί {η γερῤεεί οΥ ζηιοτουϊραίρο γ1α} δὲ 
αῥγελεγαξα 2: ἐλ 7οἠοτυῖγ ταν. 7771 
εογιγθχίογε τοἱέλ δυεγν οὐγεεέ τῶς εαγὲ αἷ15- 
ἐγισμῖσλ ἐλγέθ αγές, ἐλαΐ τυλίελ τέ565, ἐλαΐ 
τὐλίεζ “ιαξες, ἀγα ἐλαΐ τυλίελ 1γιϊαξες 12. 
7) .ὲ τι567 αἰογια λας ξηοτυ δεῖρε οὗ ἐλ οὐ7εεέ; 
{λὲ γεαξεγ,, τυλε7γε ἐλε τ͵567 1γιδίγμεές ἀϊηι, 
λας εογγετξ οῥίγιτογε, ὁιεξ 712111.67 ἄγοτυ- 
ἠεαῖσε 7107. εογγϑεΐ οῤῆηεῖογε καγι ὁέ αἰέγδιείεα 
20 ἐλδ ἐγεϊαίογ. 27ὲ »ιογεῖν εοῤίες τὐλαΐ α- 
2εαγος ἐο ὧδ ὀδατείϊγεἰ ἰο ἐλὲ ἐργιογαγιί γετε{- 
Ζιεῖο. 

Θ018Β 14 ἴθι δή, τόδε ἄθρει κτλ. 
Ρ]αΐο μα5 αἰγεδαν ργονεά {παΐ 1πηϊίαίίοη 
5 “(τὰ ἴοι Τα ἐκ τῆς εἰωθυίας 
μεθόδου (506 ΑἹ, 1.6. ἔτοῦ [Π6 οπίο]οσίοαὶ 
βἰαπάροϊης ρτονι θα Ὅν ἢ ον [464] 
ΤῆροΥγ. ὍΤΠδ [ΟἸ]οννῖηρ ἀὐραπηθηΐ ἴα κε5 
ὉΡ «ἃ αἀϊδεγεηὶ βἰαπάροιηϊ, δοσογάϊηρ ἴο 
ὙΠΙΟἢ Κηον]βᾶσα 15 ἀεπποα ἃ5 ἐμπειρία 

ΟΥ̓ΡΥΔΟΙΙΟΔΙ [ἈΠ] αν (ὅοι Ο, Ὁ, 6ο2 ΑἹ. 
ἼΠΕ αδἰίαάθε αϑϑυπηθα (Ὠσγουσποιΐξ (ἢ15 
ΒΘΟΙΙΟΠ ΤΕΒΘΠ]65. ἴῃ 501η6 γαβρεοίβ {παῖ 
οὗ [πΠ6 Βἰβίογισαὶ ϑοογαίεβ (ὅοι Ὁ 22.). ὅδη 
1ῃ6 ἔνο ροϊπίβ οἵ νίενν θῈ τεοοποι] θα Ὁ 
Βοβαπαμδί τηα]τοθ 8η ᾿πἰθγεβίϊησ δἰζειηρί 
ἴο ἄο 50 (ρΡΡ. 379, 380 Π.), θὰΐ ΠΪ5. τηῖ8- 
ΠΟΠοδρίϊοη (45 1 βεειὴβ ἴο π|6) οὗ ΡΙαἴοβ 
Ι46α5 τεπάδυβ ΠῚ5 σοπο  Ἰβῖο 5. 1655. να]ὰ- 
4016 (μα {πᾶν τηϊρῃΐ οἰπούννῖθα Πᾶνα 
Ῥεεη. Κτυόμη (21. .52. Ρ. 255) ὑτοίδβββεβ 
ΠΙΠ56 1 πΠ4}}]6 ἴο εἴεοϊ ἃ γεοοποι]δίοη. 
Ὗγε πιβί δάμη {πΠαΐ Ρ]αΐο ΠΙτηβο] ἄοαβ 
ποῖ, 845 ἃ πηδίίεσ οἵ ἰδοΐ, δηάθανοιῦν 1ἢ 
{Π15 Ραββασα ἴο σοππθοΐ {Π6 ἔννο δυρατηεηίΐϑ. 
Ηδὰ πα οἤοβθῃ ἴο τηακα (ῃς εἤοτί, 1 
{Π1Π1κ ἃ σατο] κέπαν οἵ ΖΦ βέλγα. 288 Ε-- 
200 Ὁ πᾶ Ογαΐ. 300 Β-Ἔ Ψ1Π 5ῃενν οἡ 
χν μας Πἰη65 μῈ πηϊσῃξ πᾶνε ρτοσθβεᾶβα (568 
Οἢ ἐμπειρότατον ἴῃ ὅοτ Τὴ, Ὀπί 1ἰ 15 56 ΓῸΓ 
ἴο σι ρροβε {παξ ἢ Πδ5 βῃ1:εὰ ἢ στοιηά, 
Δα 15 ΔρΡρ  γἱηρ ἃ ἢδνν Δ Πηα [655 5 ΟΕ] 
βοϊθηιῆς μέθοδος ἴο 5π6νν {παΐῖ [ῃ6 [τ]- 
ἰαΐου 15 {π|γὰ Ππομ Κπον]εᾶρο, 85. [τηϊΐα- 
το 15 τοηὶ {γα ἢ. 

ΘοΟΙῸ τ6 ἡμίσεως- ῥηθέν. 86:6 οἢ 
ὅοΙ ΕἙ. ἡμίσεως οἵ ἡμισέως, ἴῃ νγϊ Πα ν ὉΓ 
ὙΥΔΥ δοσεηΐε, 5 ΒΌΓΕΙΥ ἃ {1]] αἄνουθ, αηὰ 
ποῖ ““ἴπ6 σεηϊῖνα τπἰϑεα δάνογθια! γ᾽ (7. 
δαὐὴὰ (.) {κῈὲ ὀλίγου, πολλοῦ, εἴς., 4]- 
Πποὰρὴ {ποτα 15 σοοῦ δυῖπου ν ἔου {Π8 
σϑηϊίῖνα 1 -εως ἱτοῖὴ ἥμισυς (Ξε6. Το ΕΟ 
“άγγρ. Ῥ. 247). ϑίερμαπιβ ρτείεγγεά 
ἡμισέως : Ὀπὲ ἴΠ6 δἄἀνουὺ [ΟἹ] {ΠῸ δο- 
σοηΐ οὗ {Π6 σεπινα Ρ] γα] (ἡμίσεων), ἀπά 
ἡμίσεως" ἐπίρρημα. ἸΠλάτων Ἰ]ολιτείας 
ἕκτῳ (πεϊαίζί. ἰῃ ΒΕ. «“γεεα. ο8. 30)---ἃ 
ποίθ νγῃϊο ἢ οδγίαϊη]ν ταίθυβ ἴο {15 Ρα5- 
Βᾶρο: 566 ἤμέγοα. ὃ 4-σι ρροτίβ {Π6. Μ5 
δοσδηϊιαίίοη (Θοῃ πο θυ). ΤΌΠΟ] 5 σοη- 
Ἰεοίατε ἐπὶ μιμήσεως περα5 πο το[αϊαίϊοη. 

206----2 
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γε. ἾΑρ᾽ οὖν ἐπαΐει οἵας δεῖ τὰς ἡνίας εἶναι καὶ τὸν χαλινὸν ὁ 
͵ὔ ἃ Ε. γραφεύς; ἢ οὐδ᾽ ὁ ποιήσας, ὅ τε χαλκεὺς καὶ ὁ σκυτεύς, ἀλλ᾽ 

5 - , ΤΑ “ - ἐκεῖνος, ὅσπερ τούτοις ἐπίσταται χρῆσθαι, μόνος ὁ ἱππικός; 
᾽ ΄ τὰ 2, δ ᾿Αληθέστατα. Αρ᾽ οὖν οὐ περὶ πάντα οὕτω φήσομεν ἔχειν; 
Πῶς; 

ποιήσουσαν, μιμησομένην; 

Ν τ ΄ Ν - 3 

' Περὶ ἕκαστον ταύτας τινὰς τρεῖς τέχνας εἶναι, χρησομένην, 
’ὔ ἴ ͵ 

Ναί. Οὐκοῦν ἀρετὴ καὶ κάλλος καὶ 
5 θ Ν, ς ͵ μ Αὴ , Ἂν , 9 Ν 57 ΕΥ̓ ὀρθότης ἑκάστου σκεύους καὶ ζῴου καὶ πράξεως οὐ πρὸς ἄλλο τι ἢ 

Ἁ ͵, " “ Ν “ὁ ἊΝ τ 3. τὴν χρείαν ἐστίν, πρὸς ἣν ἂν ἕκαστον ἢ πεποιημένον ἢ πεφυκός; 
« Χ » 5 ΄ Ν ε ΄ 3 Ω , Οὕτως. ἸΙ]ολλὴ ἄρα ἀνάγκη τὸν χρώμενον ἑκάστῳ ἐμπειρότατόν 

3 Ἂς: ΙΔ’, “ [ο “ - 3 Ἀι δ - τε εἰναι καὶ ἄγγελον γίγνεσθαι τῷ ποιητῇ, οἷα ἀγαθὰ ἢ κακὰ ποιεῖ 

21. ὅσπερ ΑἽΠ: ὥσπερ ΑἹ. 

21 ἐπίσταται. 
1ῃ Ὁ Ρεϊον. 

601 Ὁ 24 οὐκοῦν ἀρετὴ---πεφυκός. 
ὙΤΠΕ Πἰβίουϊοαὶ ϑοοζαίαβ ννὰθ ἴῃ {π6Ὸ Πα 
οὗ ἰεβίησ {πΠ6 Ῥεδιιίν, Ἂχοα]]θηςα εἴα. οἵ 
80 ΟὈἤ͵θοῖ Ὀγ ἴπ6 ἄδρτθα ἴῃ ΜΒ ΙΟἢ 1ἐ [α]- 
Π]164 1[5 Πιποί! ἢ ΟΥ ΡΌΓΡΟΒΕ : 566 δβρβοῖ- 
4]ν Χεη. ,ϑγηη2. 5. 4 ἢ. τοσείμεσ ἢ 
ΟἾΠΕΥ Ῥαββᾶρεβ οἰϊβξα ὉῪ Κιομη .5. .52. 
Ῥ- 369ρ. ῬΡ]αίο πἰπηβο]ῇ δἀορίβ {Π6 βαῖηθ 
βίδπαδγα [ἢ 1 352 Ε--3 53 Εὶ Δη4 εΕἸβεννοτα. 

27 ἐμπειρότατον. ΤἼΠτοιρῃοιί (ἢς 
ΨΠΟΙῈ οἵ {Π15 δυρισηεηΐ 1 15 Πο6]α {παῖ 
ἢ6 ψηο 2έ5ές5, 6.5. 8η 1ηβιγππηδηΐ, Πα 5 φ,εοτυ- 
εάρε οἵ ἴὶ (ἐπίσταται (6, εἰδώς ἀπά εἰδότι Ἑ, 
εἰδότος ἃ ἐπιστήμην εἴς. 6ο2 Α), «πᾶ 
Ῥ]αίο 5αγ8 ποίῃ]ηρ ἴο ΠΊΑ]ς 6 τι5 δἰίδοῃ ΔΎ 
ΤΠΘ ΡΥ 510 41 ϑιρηϊποθποα (ο ἐπε νοτὰ 
“Κπον]Έασε,, ὙΠΟ Π6 οὔἴθη ἘΠΊ ΡΙΟΥ5 
1πγουρσῃοῦΐ Π15 νυ ηρ5 νι πους δὴν 5ιρ- 
σαβίίοη οὔ Πε [685 (86.5.11 374,1} 4220). 
ΠΕΓ͵Ε 15 πὸ ἀουθί ἃ σογίαϊ ἢ 56η56 1 τν ΠΙΟ ἢ 
--ιῇ να πᾶνε τεραγά ἴο Ογαΐζ. 300 Β ἢ. αηὰ 
Ξπέλγα. ,88 καὶ Π΄.---ὁ χρώμενος Πα5, ποΐ ἴῃ- 
«664 βοϊθηίῆο πον]εάρε οἵ (πε 466, Ραΐ 
Βοηλθί Πρ ἃ παϊορσοιβ [πΠογεῖο. ΤΠ) ]α]θοίϊο, 
ΠΟ 5 (ῃΠς6 βοϊθπίιῆς Κυον]εάσε οὗ 
16685, 15 κατ᾽ ἐξοχήν ἰπΠ6 χρωμένη ἐπιστή- 
μη, ἴπε ϑοίεποθς νυ] οἢ δ]οπα ηονγ5 ἴῃ 
γγΠαΐ ταϑρθοῖ θοῦ {πὶηρ 15 σοοά δηᾶ 
φιϑεγμεῖ, ἀρ φέδες ἰπϊηρθ δοσογα ηρ]ν (εἴ. 
Ζ“Ζμέλγα. 200 Ο, Ογαΐ. 300 6), Ρτονίηρ 561} 
{ΠΟΥ ΌΥ (Π6 ΤΟγὰ] ΟΥ ᾿ΚΙΠΡῚΥ βοίθηςα (ΝΊ 
ΒΟΡΑ7.). Τὰ {Π6 πὰ ΨΠΟ ιτι58685 ἃ 
515 ]6. ̓ πβίγαπηθηξς σΟΥΧΘΟΙΥ ΟσσιρΙθ5. {πῈ 
ϑΆ 16 γα]αίνα ΡΟϑιοη ἴῃ ταραγὰ ἴοὸ {Παΐ 
ΟὈ]θοῖ ν]οἢ {π6 ἀἸα] οι ̓οἰαῃ Οσοιρ165 1 
ταραχὰ ἴο {Π6 (οί! Πγ οἵ {Π]ηρ8, ἀπ 5, 
ἴῃ Πἰβ Οὐ 51Π18}} νναυ, ἃ Κίῃρ οοϊηραγθα 
ΜΓ τῃ6 ΤΠ ΔΙΚΟΥ πα ἱπηϊαίου οἵ {Π6 ἴη- 
βδίγσαπηθηῖ. Οἱ, Βοβαηφιθὶ ᾽. 390.ο. Βαΐ 

566. οἡ ἐμπειρότατον 

26. πρὸς ἣν Π: ἣν Α. 

1{ ῬΙαίο παᾶ ᾿πίεπάθα 8 ἴο ρυζϑιια {Πϊ5 
νεὶη, ἢ6 νγνοῦ]α, 1 {π|η]ς, μπανα Πιγησῃμθα 
115 1 βομηθ Πἰϊηΐβ ἴῃ {Π6 σουτβε οὗ [ῃ6 
Δυσαπιεηΐ 1561. 8566 αἷβθο οῃ 60ι Β. 

28 οἷα--χρῆται: “ψῇηκδί ἀτα Π6 σοοά 
ΟΥ̓ δα Ροϊηΐβ οἵ {πΠ6 ἰηϑβίγιιπηθηξς Π6 πι565 
ΏΘΠη ἢ τι565 1{, 1|. ννῃαΐ σοοά οὐ Ὀαᾶ 
{Πϊηρθ {παὶ ψνμὶοηῃ Πα τι56ὲ5 ἀοεβ᾽---να 
σαηηοῖ πκὲ {πΠ6 Οὐεεκβ σα “πια]ςοβ᾽---- 
“ἢ πι56.᾽ ΤὍΤΠ15 Ἰηϊογρτοίβιοη, τυ μῖο ἢ 15 
ΘΟ] ΕἸ ΠΊΔΟΠ ΠΟΥ 5. {“ν16 βίο ἄδθ νγὰ5. εὐ 
Θαῦγδπομε σας οαδυ βομ] θοῆς Ζεϊσὲ ἴῃ ὅε- 
Ὀγαιο ἢ), βθεηβ ἴο π|6 {Π6 παΐμγαὶ δηά 
ΟὈνίοιι5 πηθαπίηρ οἵ {Π6 ατθοῖς. Τη ἀρτεο- 
τηθηΐ, ΔΡΡδύθβηί]γ, νυ ΘΟΠηΘΙ θυ 5. νοτ- 
5105, (ὑδιη 061} ρῬγόροβαδ ““ννῆηδί βρεβοϊτηθηϑ 
οἵ {παὶ πο Πα ([Π6 1561) δ ρΙογβ, {Π6 
ΤΩΔΚΕΥ τηΔΚα5 ἰπαΐ ἃτὰ ροοάᾶ οἵ ᾿αά ἴῃ 
δοίτια] τ156,᾽} τα) αΥ]ῖησ {Παὶ “{Π6 σοΥγο- 
Ἰαϊΐοη οὗ 5: σι]αῦ ἀπα Ρ] ταὶ αὐῖσθβ [τῸΠῚ 
{Π6 οοΠ]οσδίϊομ οἵ ραγεϊσαϊαῦ ἀπ την ϑυϑαϊ. 
ὙἼΠΕ ᾿ηβίχιηχεπί (βἰηρ.) 15. ροοαῖ Ζγ2 ΣΟ716 
εαδες, ὁτεί δαί 771 οἱλέγς (Ρ]0γ.). Οδῃρ- 
Ῥ6115. δοϊαίίοη. πὰ5 {πῸὸ δαναπίαρε οἵ 
Ταίευγιηρ᾽ ποιεῖ ἰο ποιητής, Πα σΟΥΓΕΒΡΟΠ 5 
ΤΊΟΥΘ ΘΧΘΟΙΥ ἢ χρηστῶν καὶ πονηρῶν 
αὐλῶν ἴῃ Ε. ὙὍὙῇα ρυδηγπηαίϊοα] απ οα ΠΥ 
15. πονγανεσ, 1 {Π1η]Κ, ᾿πβι ρεσαθ]6. Τῇ τΠ 6 
Βα] οί ἴο ποιεῖ τηιιϑί ΡῈ ποιητής, ᾿ξ νου] 
Ἔνθ Ὀ6 Θαβίθὺ ἴο τηακα ᾧ χρῆταιΞετούτῳ 
ὃς χρῆται---ἃ ταῦτα ἴογτη οἵ αἰϊγαοίίοη 1]- 
Ἰυβίγαϊεα Ὅχ Κ᾽ 465 Ὁ: “Ραὶ ἼΠεῖα 15 ἃ 
σαγία! ἢ δἰθρᾶποα ἴῃ ΔΡΡΙ γἱηρ ποιεῖ 50 ἴο 
1Π6 Ἰηβίγυτηθηΐ, Ὑν] ἢ 15 ἴῃ 15 ΜᾺ ἃ 
“τ Δ ΚΟΥ ἰοο᾽ δηα οὔθ Ὀγ ψοςε ἔργα {Π6 
ΟἾΠΘΥ ΠΊΔΙΚΘΥ πιιβί θ6 συϊαθα. Ἡδγννεγάήθῃ 
ΤΕΙΊΔΙ ΚΒ ““Ἐχρθοίαθαμη ροίϊιβ οἷα ἀγαθὰ ἢ 
κακὰ (53ς. ἐστι) ἐν τῇ χρείᾳ ὧν (1.6. τῶν οἷς) 
κτλ." ΤΙ 15 ψΜ0Ὲ]} {Πδἰ 15 εχρεοίατοηϑ πᾶνε 
Ῥεθη αἰβαρροϊηπίοα, 



602 ΑἸ] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ ! 405 
(ϑ. 4. “ Φ ’ ἐν τῇ χρείᾳ ᾧ χρῆται. οἷον αὐλητής που αὐλοποιῷ ἐξαγγέλλει 

-“ -“ “Ὁ -“ - - 

περὶ τῶν αὐλῶν, οἱ ἂν ὑπηρετῶσιν ἰ ἐν τῷ αὐλεῖν, καὶ ἐπιτάξει 30 

Πῶς δ᾽ οὔ; 
5 ΑΝ 3 Α͂ Ν ΜΝ Ν “- 3. αὶ ε Ἂ ΄ὔ 

εἰδὼς ἐξαγγέλλει περὶ χρηστων καὶ πονηρῶν αὐλῶν, ο δὲ πιστεύων 

Ναί. 

ὀρθὴν ἕξει περὶ κάλλους τε καὶ πονηρίας, 

“-“ -“ « “- 

οἵους δεῖ ποιεῖν, ὁ δ᾽ ὑπηρετήσει. Οὐκοῦν ὁ μὲν 

“ “ » ποιήσει; Τοῦ αὐτοῦ ἄρα σκεύους ὁ μὲν ποιητὴς πίστιν 
ξυνὼν τῷ εἰδότι καὶ 

» , ᾽ , ᾿ κυ το ἢ ς ᾿ , ᾽ ᾿Ξ 
602 ἀναγκαζόμενος ἀκούειν [ παρὰ τοῦ εἰδότος, ὁ δὲ χρώμενος ἐπι- 35 

΄ ς “ “- στήμην. Ο δὲ μιμητὴς πότερον ἐκ τοῦ χρῆσθαι ἐπι- 
, ῳ ΙΒ. Ἂ , Υγ Ν ᾿ 2 Ν » , ΕΥ , 

στήμην ἕξει ὧν ἂν γράφῃ, εἴτε καλὰ καὶ ὀρθὰ εἴτε μή, ἢ δόξαν 
-ἶ θ) ὃ Ν Ν 5 2 , -» ἴω 5 , Ὁ Ω ΄ὔ Ὁ ὀρθὴν διὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης συνεῖναι τῷ εἰδότι καὶ ἐπιτάττεσθαι οἷα 

Ἁ ΄, 

χρὴ γράφειν; 
« ᾿Ὶ Χ κυ ΕΝ “ Ν , Ἃ 7ὔ 

ὁ μιμητῆς περὶ ὧν ἂν μιμῆται πρὸς κάλλος ἢ πονηρίαν. 

Πάνυ γε. 

Οὐδέτερα. Οὔτε ἄρα εἴσεται οὔτε ὀρθὰ δοξάσει 5 
Οὐκ 

"᾿ Υ , ΕΝ "ἷ[ Ἔ 3 ζ ἂν Ν χ 

ἔοικεν. Χαρίεις ἂν εἴη ὁ ἐν τῇ ποιήσει μιμητικὸς πρὸς σοφίαν 

20 ἐξαγγέλλει. ῬΟΙΠΚΟΥ ἀπ οἰπεῖβ 
στὶς ἐξαγγελεῖ θοΙΠ Ποτα ἀπά ἴῃ Εὶ Ῥεϊονν. 
ΎΤΠῈ ρῥιεβδεπί εομοαβ ἄγγελον γίγνεσθαι, 
Δα 1 ἀρύϑθα ψ ἢ ΘΟ ποι οὺ {παᾶΐ σΠμαηρα 
15 πεβᾶ]εβϑϑ, ἴῃ βρίίε οἵ ἐπιτάξει ἀηα ὑπηρε- 
τήσει: οἴ. κεῖσθαι---ἔσεσθαι ν 478 9. ΕῸΓ 
[6 τηδαηίηρ οἵ. Ογαΐ. 300 8. 

320 οἱ ἂν ὑπηρετώσιν κτλ. [Ι ἴαϊκα 
115 οἴαιιβα 5. ἃ βοῦί οἵ ραγβηςπείϊοαὶ δά- 
Ἰαποῖ ΟΥ̓ ΟΠαγδοίογβαϊΐοη. οἵ αὐλοποιῷ: 
5 {π6 Παίερίαγο ᾿πίουπηβ {πῸ ἤαίε- 
τηαῖτοῦ ἀροῦὲ 15 Πιζε5---ἰ Πα ΡΕΥΘΟΠ5 ὙΠῸ 
τὲ ἰς σϑγζαιές ἴῃ ἴῃς ατί οἵ Πιιϊερ] αγίηρ--- 
80 μὲ Ψ1Π]Π σῖνα ογάθτβ. πονν {Π6Ὺ 5ῃοι]ά 
ΡῈ πιαᾶθ, δῃά {πμ6 Πιυϊειηαῖζοσ νν1}1 σε7γῶ 
δἰ. Τῆς ἸΙΡΘΥ ἰ5 στοαί, θαΐ Παγάϊν 
στιβαίου μη ΡΙ]αΐο 4]]ονγ5 ΠΙιη561Ὲ εἰβε- 
Ποῖα ἰπ ἰῃ6 Διεῤοόἑε: οἷ. 111 4110 
ἀκράχολοι οὖν καὶ ὀργίλοι ἀντὶ θυμοειδοῦς 
γεγένηνται, δυσκολίας ἔμπλεοι, τιν 4.20 Ο ὡς 
ἀποθανουμέν ου ς,ὃς ἂν τοῦτο δρᾷ, ντ οὔ ,Ρ, 
Ι 3474 3,.: ἀπα ἴῃς Ὀγεδαὶς αἤογάβα Ὀγ {Π6 
που ροϑι του οὐ [Π|5. οἰἴδιιβα τηδίκθϑ (ῃ6 
ἀἸἤειθποθ οὗ ἴθηβε Ὀείννθεη ἐξαγγέλλει 
δηα ἐπιτάξει 5661 Θα5 0 δηα παίπτα]. ΤῸ 
{πὲ ογάϊπαυν ἰηἰθυργείαιοη, τυ ΠΟ]. τηαὶς 65 
αὐλών {Πε6 απηίξοεάρηΐς ἴο οἵ ἄν, τ 15 ἃ 
ϑουῖοιϑ ἂπᾶ 1 {Πϊηῖκς ἔαίαὶ οὐ)θοίίοη {παῖ 
1πη6 νϑῖῦ ὑπηρετεῖν 15 1564 ᾿τη δα !ἸΔίο]ν 
δἰτεγνναγᾶς οἵ [πῃ6 Πυϊθηηαϊςοῦ ἴῃ ἃ ννὰῪ 
ννΠἰοἢ βθϑιὴβ ἴο ΠΏΡΙΥ ὑπαὶ ἴε Πὰς Ὀβθῃ 
π564 οἵ πἴπη Ὀείοτε : δηα ἴἰ 15. 4]50 νυ 
βίγσαηρο αηὰ πηπαίιγα! ἴο σρβαῖ οἵ Πιιΐεϑ 
85 ὑπηρέται ἐν τῷ αὐλεῖν. Τοννεί 5 
{Δ 5] 10 ἢ Δ ν ]οἢ οὗ 5 Πιιίαϑ 15 σαήζε- 
)αεονγ ἐο τὰ ρϑυίουγηθτ," [ποι σ ἢ ΘΟΠΒ] εἰ οῖ- 
το Που, ϑομπεϊάου ἀπα Ῥυαηι] ἴα] τλπο ἢ 
1Π6 5απι8 νίθνν, σδηηοΐ "8 [αἰγ]ν οχίγαοιβα 

Πομ οὗ ἂν ὑπηρετώσιν. ΜΆΠΥ ἱπέοτϊοῦ 
Μ85 τεδᾶ οἷα ἴογ οἵ: δηα ἈΠΟΠαγά5. οοη- 
Ἰδοΐατεβ οἷα ποιοῦσιν ΟΥ̓ οἷα ἀποτελοῦσιν, 
θαΐ {πῸ σμδηρα 15 τηποἢ ἴοο στθαΐῖ. 1 οποα 
ϑιρσεβίεα ὑπερέχωσιν ἴοΥ ὑπηρετῶσιν, Ὀυϊΐ 
ποῦν Ὀεϊενα {Π6 Τοτεσοϊησ ᾿ηϊογργθίδίοη 
ἴο Ἀ6 τιρῃί. 

ΘΟΙ Ε 32 ἐξαγγέλλει. ὅεε οη ἐξαγ- 
γέλλει ἴῃ Ὁ ἀθονα. 

πιστεύων. Ιῃ ἴῃς ἰαησιασε οἵ {Π6 
1 1π6, 15 βίαϊα οἵ υηϊηα 15 πίστις (οἴ. πίστιν 
ὀρθήν Ὀε]ον) : 5ε86 Αρρ. 1 ἴο ΒοοΙ. νἹ]. 
πη 596 Β οἡ ἴῃς οἴπεὺ παπᾶ (Π6 δημιουργὸς 
πρὸς τὴν ἰδέαν βλέπει. Ῥ]αΐο 4ο65 ποΐ 
ΕΥ ἴο Ὑϑοοηοῖϊα {π6 γὸ ρΡοϊπίβ οὗ νἱενν 
(όοι ᾿Ὁ 71.}.: καῖ Π6 τηϊρῃΐ δύ 1παὶ (Π6 
οὈ]δοῖῖνα γεαζέέν οἵ {παὶ νυ ΠΙοἢ σαϊάθ5 [Π6 
δημιουργός 15 αἰνναγ5 {πΠ6 Τά6α, νυ ποίου ἢ8 
αοῖβ Οἡ δ ΟΥ̓Π [Πἰ{ἰαῖῖνε ΟΥ̓ ΘΠάΘΥ [Π8 
αἰγθοίΐοῃ οἵ ἀποίμευ. 868 οὴ 596 Β. [ἰ 
5Ποι14α θ6 ποίβα {παΐ Ῥοείγυ ἀπα {8 οἵ θὺ 
᾿πηϊταϊνα αὐίϑ ἀγα ρἰασθα Βίρμδυ, ἀπ ποί 
Ἰοννεσ, {παη δημιουργία ἴῃ 7 αδαγ. 248 Ε. 
Ηδεῖε, πονανου, Ρ]αΐοβ ραγροβα ἰ5 ἃ 
ΠΑΥΓΟΥ ΘΙ ΟΠ6, νἷΖ. ὈΥ Πη6 85 οἵ δὴ {Ππ5ἴτὰ- 
τἴοη ἀδεϊνϑα ἔτοπὶ ἰΠ6 τηβομαηῖοαὶ αὐίβ ἴο 
σοιηρί εἴθ {πῸ ργοοῦ---ΒΙ[Ποτῖο οηἱγ ἡμίσεως 
ῥηθέν ὅοι ο-ἰπαΐῖ {πῸ Τυιϊταίου ἄοθβ ποῖ 
εἰδὼς ποιεῖν, ἃ5. ΠΊΔΩΥ ἀϑβεχί (598 Ε), ὕὰΐ 
ἰ5 ἴῃ σθα!ν (Ὠϊτὰ το πὶ Κπον]θάρο. 

ΘΟΖᾺΑ 3 δόξαν ὀρθήν. 8668 1᾿ 430 
Β 71. 

5. οὔτε--πονηρίαν. ὙΠδ ννοτά εἰκα- 
σία, τποὰρἢ ποΐὶ Πογα 564, τοργθβθηΐβ (Π6 
Τυηϊταΐοτ᾽ 5 βίαϊς οἵ τηϊη : 588 οἢ ΝῚ 511ῈΕ 
αηα Αρρ. 1 ἴο ΒοοΙ νἹ". 

" ὁ ἐν τῇ ποιήσει μιμητικός. 5518]]- 
Ὀαυτὴ γθιηδ 5 “ἦοαν 6 ΠΑ ΠῚ ΡΟΘΒ51ΠῚ ἰῃ16}}}1- 
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περὶ ὧν ἂν ποιῇ. Οὐ πάνυ. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [602 Α 

᾽Αλλ᾽ οὖν ἱ δὴ ὅμως γε μιμήσεται, 
Ψ 53Ξ60.. 

οὐκ εἰδὼς περὶ ἑκάστου, ὅπῃ πονηρὸν ἢ χρηστόν" ἀλλ᾽, ὡς ἔοικεν, 
φ Ἀ - -“ - 

το οἷον φαίνεται καλὸν εἶναι τοῖς πολλοῖς τε καὶ μηδὲν εἰδόσιν, τοῦτο 
7 Ψ Ν "7 “ “ μιμήσεται. Τί γὰρ ἄλλο; Ταῦτα μὲν δή, ὥς γε φαίνεται, ἐπιεικῶς 

ς “ ὃ λό , Χ δὲ ἰδέ Ψ , ἡμῖν διωμολόγηται, τόν τε μιμητικὸν μηδὲν εἰδέναι ἄξιον λόγου 
“ ᾽ 9 4, 

περὶ ὧν μιμεῖται, ἀλλ᾽ εἶναι “παιδιάν τινα καὶ οὐ σπουδὴν τὴν 
᾽͵ ,ὔ “ [ , μίμησιν, τούς τε τῆς τραγικῆς ποιήσεως ἁπτομένους ἐν ἰαμβείοις 

ἊἋ 3 Χ κω 

καὶ ἐν ἔπεσι πάντας εἶναι μιμητικοὺς ὡς οἷόν τε μάλιστα. 
μὲν οὖν. 

ΠΠὰνυ 

Ν. 1 Πρὸς Διός, ἣν δ᾽ ἐγώ, τὸ δὲ δὴ μιμεῖσθαι τοῦτο οὐ περὶ 
7 » , Σ » Ἂ “ Ὑλ, θ ΄ ἄς τὰ , ᾿ 

τρίτον μὲν τί ἐστιν πὸ τῆς ἀληθειας; ἢ γάρ; Ναί. Πρὸς δὲ 

δα): Βαϊ ποίησις ἴ5 σοτίαΙ Η]Υ “ΡοείτΥ ᾽ ἀπά 
ποιπΐπηρ εἶα, ἃ5 ϑομβηοι θυ 5ῆθνβ, [Πτουρἢ- 
ουἱ ἴΠ6 ψΠΟΪς οὗ [Π15 ερίβοαβ. [{ 15 2οοίξ- 
εαἰ μίμησις νν ἢ Ὑνῖο ἢ [Π6 ἀἰβοιββίοη 15 
ῬΥΙΠλΑΥῚΪν Πα ΟΠ ον οοποοιπθά: Πθποε [15 
Ῥαβϑίηρ βχοϊδπηδίίοη ---ίου ἴς 156. ποίῃϊηρ 
ΤΉΟΓ6 : Ὑν]Π6 55 {Π6 αϑυπάείοη. ΝΠ χα- 
ρίεις (Ἰγοπῖοα], οὗ σοιγ56) [Ὁ] ονσεα ὈΥ οὐ 
πάνυ, ἰπ ΨΗΪΟΙ [Π6 ΤΟΥ αἰβαρρθαΐβ, οἵ. 
ιν 456, Β(7. δῃπᾷ (.). - οὔκουν :- χαρίεις 
(ΚΙΟΠ Αγ 5) 15 Δ ΠΠΘΟΘΒΒΆΥΥ ΟΟΠ]ΘΟίαΓΘ. 
ΤΠ γτεαάίηρ μιμήσει ἴοΥ ποιήσει (9 «πὰ 
5ΟΠῚΘ Οἴ ΠΟΥ Μ58) 5 ἰδ [οἹοροα] ἀπ ἀθβιτγά. 
6028 το οἷον φαίνεται-- εἰδόσιν. Ηε 

Ὑ11 ΘΟΡΥ τὰ τῶν πολλῶν πολλὰ νόμιμα 
καλοῦ τε πέρι καὶ τῶν ἄλλων (ν' 470 ἢ). 

τοῦτο μιμήσεται κτὰ. τοῦτο 15 50{6 Ὁ 
ποῖ ““ἃ σορπαίθ δοουβαίίνε᾽ (Τ. δῃᾷ Ὁ.) : 
566 οἡ μιμητὰς εἰδώλων όοΟΕ. [Οἵ παι- 
διάν τινὰ 586 ΟΠ 509 Α, δΔηά οῃ ἐν ἔπεσι 
5050 21. 

6ΟΖ2-ς-- 6088 Οὑγιοϊαἴε»γ, αραΐγι, τυλαΐ 
ἐς 116 αγέ ο77 οτεγ »αΐηιγε ἐο τυῤξελ 7η1- 
ζαΐϊογι αῤῥοαΐς. Ραϊγιέζγιρ' αδῥεγιαῖς 707. 1! 5 
εἰοεΐ ογι ἐΐ6 οῤῥϊεα! αἰοἰμδἼογες ἐο τυλίελ τῦὸ 
αγ σιὐχοεί, απ ἀφαΐγιοί τὐλίολ ἐλε αγίς οὗ 
γιδα τι) δ71671:, κοτεγιί72,0᾽ δἰς.. α7γ6 0147. ο7ι1ν 
σαζερμαγά. 1716 γαΐζίογιαί ῥαγέ ο77 σοι 
αῤῥίϊες ἐλέδο αγές, αγιαὶ ῥγοῦες τέο ἔλα δέδὲ 
ὧν αεεοφέϊγι ἐλε17, γεσιε)ς. 7714 οῤῥοδίη 
2αγέ ἐς ἐλόγεγογδ ογῖδ ογ 116 ὁα567 Φἰἐ 1671: 5 
τυΐέλί7ι τ; αγιαἱ δασε τυῖἱ ὧς ἐλε ὀγοοά ἐλαΐ 
52 71γι 5 7γο7) ἐΐδ τεγεῖογε τοῇέλ 1γεϊέαέζος αγέ, 
271 Ζοοίγγ ας τυοί ας Ζαϊγέϊιρ.. 

ΘΟΖ2 ο ἢ. ὙΠε τεαβοπίηρ ΠΌμη ἤδΓα 
ἴο ὅογ7 Α Πα5 Ὀβϑθῆ βιρροβεά ἴο γϑϑὶ οῇ ἃ 
Ῥϑυοπο]ορίοαὶ [ΠΘΟΥΎ ἰΓΘ ΘΟ ΠΟΙ! 6 016 νυ Ἰ ἢ 
{Παΐ οἵ Βοοῖς ιν, ἴο νυν βίος ἰΠ6 ἡἸβοιιββῖο ἢ 
ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ ΔΠΠπᾶ65. (1π ὅόο2 Ε). 5:6 ἴου θχ- 
Δ Ρ]6 Κύόπη 2. .5Δ. Ρ. 255 ἀπῇ Ῥἤδιθσου 
Ζηγ 4 ετεγιρ εἴς., Ρ. 38. [{ 15 ἔχαα (ἢαΐὶ 

ΡΙ]αίο 15 πεύθ σοῃίβηϊξ, ἴῃ νίαν οἵ Πὶς 1π|- 
τηβαϊαῖα Ραγροβα, ννἱ1ἢ ἃ ἱννοίο!α αἰ νίϑιοα 
οὗ 5010} ἰῃηΐο (τ), ἃ τζαϊϊοπαὶ ἀηα (2) δῇ 
Ἰγγαίίοηαὶ, ἀλόγιστον (6ο4 Ὁ, ὅοἈ Β), ΟΥ̓ 
ἸοΟνΕΥ εἰθηαχεπί. Βαϊ [Π6 γτϑβοιηθ]αηοα 
Ῥεΐννεεη [Π8 ἴννο {Πθουΐεβ 15 σγεαΐθυ {Ππδῃ 
1π6 αἰδξδγεηοθ, (ΟΥ̓ (α) (Π6 λογιστικόν ἰ5 
σομηηοη ἴο Ὀοίῃ, ἀπα (6) οπ 15 πιοῖαὶ 
5146 {Π6 ᾿τγαί!ο 8] δ]θιπθηΐ ἀρΡΘδΥ5 50Π16- 
{1Π165 85 π6 ἐπιθυμητικόν (οὔ Ὁ καὶ περὲ 
ἀφροδισίων ---- καὶ περὶ πάντων τῶν ἐπι- 
θυμητικῶν κτλ.), 5οΙρκοίϊπηθα δ5 ἃ 46- 
σεποζαία ἰουτὰ οὗ [πΠεῸ θυμοειδές (64 Ἑ, 
όοό Α: εἴ. θυμοῦ Οοό Ὁ). ΝΥ ιαὶ 15 πεν 
15. {Π6 αϑβϑίσῃπιθηΐ ἰοὸ {πε ἀλόγιστον οὗ ἃ 
οογίαϊη α4π451-πἰθ]] δ οῖπα] ρον εί---νῖΖ. {Π 6 
Ῥονγασ οὗ ἰουπηίησ ίαϊδα ορΖγογς (603. Α; 
όο5 ο); θαξ {Ππδγὲ νγαὰϑ ΠΟ οσοδϑβίοῃ ἴο γαῖβα 
{815 Ροϊῃηξ ἴῃ {Π6 βαυ δ. ρβυοποϊοσυ, νυ πο ἢ 
γγὰ5 ἱπίεπάξα 45 ἃ ἰοιιπάδίίοῃ ἔοσ Ρ]αἴο᾽ 5 
ἰΠπεοῦΎ οἵ {Π6 νἱτίπθ5. [{ Ὀεβοοιηθθ Π6065- 
ΒΑΤΥ ἴο ἴοιοῃ προ {Π6 απεβίίοη ΠΟΥ, 
Ῥεοδιβα ἰπλϊταῖνε αγέ αἰτη5 δ ρτοάποϊηρ 
[156 ορἰπίοῃβ, δῃα Ρ]αΐο δοσουα!ηρΡ}]Υ δ85- 
5σῃ5 {Π6ηὶ ἴο {Πς ἀλόγιστον. 
ΘΟ ο 17 πρὸς Διὸς κτλ, ΤῊ Ἰορίοαὶ 

Β6΄πθηοα 5 “ἴα πὶ νεῦο Παθο ἱπηϊζα [10 ΠΟἢ 
501 ππὶ {1116 εΕΠοἱζ, 5εα εἰϊαπὶ ΓαΓ 16 δἢϊ- 
ταὶ ποϑίγὶ ραγίθηιν αἰποῖῖ ᾿ (ϑοππει ει). 
ΎΠΕτε 15. ἃ οογίαϊη ἂν] νναυΠῈ55 ἴῃ πηαΪς- 
ἴηρ {Π6 {γαηβι [08] βαηΐθηοθ ἰηϊευγοραῖῖνα 
ἴῃ ἴοσπι, αὶ {Π6 Ἔχί γε πη Δ ἢ] Πα Ί]Ο ἢ ΠΑΥΓΪ65 
ἴς τπγουρῃ. Ὅ ε σαπποί (ἢ Θιθρμαπα5) 
ΠΑ Π0Ε] οὐ ἀπ ρῥυ]πηΐ ἃ οοΐοη αἴζου ἀληθείας, 
ἴον {π86 1πςοχγοραίίοη 15 αἰζεδίβα ὈΥ πρὸς 
Διός. 

ι8 μέν τί. μέν οἱ οσοιγθα. Ῥαϊδῃοοβ 
δέ ἴῃ πρὸς δὲ κτλ., Δη4] μέντοι (514]]}αὰηὶ 
γ ἢ βοπιθ ὐεζεγ ογὶς γοΐαε Μ55) 15 ποῖ 50 
ϑοοά. 
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Ἀ »}ὔ 7 ΕῚ “Ὁ -“ » , “ἤ ᾿ ». «ὋῸΔ ΕΙΣ 

δὴ ποῖόν τί ἐστιν τῶν τοῦ ἀνθρώπου ἔχον τὴν δύναμιν, ἣν ἔχει; 
Τοῦ ποίου τινὸς πέρι λέγεις; Τοῦ τοιοῦδε. ταὐτόν που ἡμῖν 

͵7] 5» ,ὔ Ν , Ν “ », - »Μ 7 

μέγεθος ἐγγύθεν τε καὶ πόρρωθεν διὰ τῆς ὄψεως οὐκ ἴσον φαίνεται. 
5 Ψ' ΟΝ 5 ἣν , Ν θέ ᾿ [2 7, ΐ, 

Οὐ γάρ. Καὶ ταὐτὰ καμπύλα τε καὶ εὐθέα εν ὕδατί τε θεωμένοις 
δ ὍΝ Ν - ΄ Ἁ Ν 3 , ᾿, Ἁ Ν Ν ΄ 

καὶ ἔξω, καὶ κοῖλά τε δὴ καὶ ἐξέχοντα διὰ τὴν περὶ τὰ χρώματα 

αὖ πλάνην τῆς ὄψεως, καὶ πᾶσά τις ἱ ταραχὴ δήλη ἡμῖν ἐνοῦσα 
“ ἴω - Ἀ Ἁ Ὁ) -“ 

αὕτη ἐν τῇ ψυχῇ" ᾧ δὴ ἡμῶν τῷ παθήματι τῆς φύσεως ἡ σκια- 
, ͵ὔ 

γραφία ἐπιθεμένη γοητείας οὐδὲν ἀπολείπει, καὶ ἡ θαυματοποιία 

καὶ αἱ ἄλλαι πολλαὶ τοιαῦται μηχαναί. ᾿Αληθῆ. ἾΔΑρ᾽ οὖν οὐ τὸ 

μετρεῖν καὶ ἀριθμεῖν καὶ ἱστάναι βοήθειαι χαριέσταται πρὸς αὐτὰ 
ῇ Ἀ 7 “-“ » Ἃ 

ἐφάνησαν, ὥστε μὴ ἄρχειν ἐν ἡμῖν τὸ φαινόμενον μεῖζον ἢ ἔλαττον 
Ἃ , Ἃ ἤ) 5 Ν Ν , Ν “ Ἃ Ν 
ἢ πλέον ἢ βαρύτερον, αλλα τὸ λογισάμενον καὶ μετρῆσαν ἢ καὶ 

“- ϑ' Τ[ὦ ν ΠΑ λυ Ἁ »-»“ , ἴον “ΙΑ 

στῆσαν; ῶς γὰρ οὔ; ἃ μὴν τοῦτό γε τοῦ λογιστικοῦ ἂν 
»Μ -" 5 “ 57 7 ἃ Ἷ 

εἴη τοῦ ἐν ψυχῇ ἔργον. Τούτῳ δὲ πολλάκις 
Ἁ , 3. Δ Ἷ ἴν 

μετρήσαντι καὶ σημαίνοντι, μείζω ἄττα εἶναι ἢ ἐλάττω ἕτερα 
Ι- ψ, ΕΥ »Μ 3 Ἷ, Ἃὦ [4 δ - "2 ἥ 5» “ 

ἑτέρων ἢ ἴσα τἀναντία φαίνεται ἅμα περὶ ταὐτά. Ναί. Οὐκοῦν 

Τούτου γὰρ οὖν. 

19. [ἴὰ ΑἸ: 40 Αἢ τω 5ιρεῖ ποῖον, τὸ ρῖὸ τῶν βουϊρία Ἰερὶπηαβ. 
Ἰερίίαν τὰ ΠῚ τῴ. 

μι 
ΚΞν αποά ρῥγαθθεί εἰϊαπὶ φ βεὰ ουηβὶϊ 

Ῥῖο τῶν, 
25. αὕτη Π: αὐτὴ Α. 

22 καὶ ταὐτὰ καμπύλα τεκτὰ. Νεί[16- 
ΒῃΡ (2εεί. ἀγα βδη2. 1 Ρ. 340 2. 2) 
ΤΘΠ Π45. τι5 ἰπαΐ ᾿πηαρὲβ ἴπ ὑγαΐθυ ὑγῈ 6 
Δπιοηρ ΡῬ]αῖο 5 ἘΧαΠΊρΡ]ε5. οἵ τὰ ἐφ᾽ οἷς 
εἰκασία ἐστίν ἴθι Βοοὶς ΝΙ 510 Α: Ραΐ, 
45 ]Δοκβοὴ ροϊπίβ οἱΐ, Ρίαΐο ἴδ Βθῖα 
(Ὠἰπϊτῖπρ οὗ τοίγαοϊίοη, δηα ποΐ οἵ τε- 
Βεοῖοη. 

24 πᾶσά τις--ψυχῇ. “πᾶσα οπηὶ 
αὕτη σοπϊπηρεπάπηι εἴ ΡΕΥ αἰἰγαοι] ΟΠ 6 πὶ 
Ῥῖὸ πᾶν τοῦτο αἰϊοίιιπι νἱἀεἴιγ. τις ΠΟΙΊΪ- 
ΠΙ ρῥσγδβροβίίαμη αδὲ αὐ Οὐχ. Ῥ. 522 ἢ 
αὕτη γάρ τις βοήθεια ἑαυτῷ πολλάκις ἡμῖν 
ὡμολόγηται κρατίστη εἷναι" ΘοΠΠΕΙά ΘΓ. ΕῸΥ 
ΟἴΠοΥ δχαιηρ 5 οὐ {Π15 βουί οἱ αἰγδοίίοῃ 
566 ΕΙΔ6611 Ζήρεσέ Ρ. 203 ὃ 201. Οοη- 
Ἰδοίαχα 5 ποῖ πεοεββαῖυ; θαξ 16 1{ ὙγΈΓα, 
νγε σου] ποῖ δοηιίθβοα οἰ ποὺ ἴῃ αὐτῇ ΤΟΥ 
αὕτη (ΚἸοΒίεν δε. “6. 1867 Ρ. 147, ΜΠ 
ὉΠ6 ΜΒ), ΟΥἩ ἀνθη, 1 (Ὠϊηκκ, ἰὴ πᾶσι ἴἋοΥ 
πᾶσα (ἸλϊοΠατά5). Β. Τὴ. Τυγηογ ἴῃ ἢΐ5 
εαἀϊίοη οἵ Βοοῖς Χ {πη κ5. νγῈ ΤηΔΥ {γδη5- 
Ιαῖς ““Δηὰ {Π|5 ννεακηβϑ (πάθημα, 85 ἰΐ 15 
αἰτογνγαγβ. 5σρθοῖ θα) ἰ5. πηδηϊ[ϑϑίθα ἴῃ ΟἿΥ 
501115 85 ΘΥΘΥΥ 5ρθοΐθϑ οἱ σοη[ιβίοη." ὍΤΠ15 
ΒΟ] αςοη σῖνοθ ἂῃ ανν]ονγαγα 56 η56, Δηα 15 
σταιη δ 1} 1655 θαυ πα ΘΠ ΠοΙ ἀ6Υ}8. 
ΘΟΖὉ 206 γοητείας οὐδὲν ἀπολείπει : 

ΠἼφανε5. πὸ τηᾶρῖο αὐὶ πηἰτιϑ.᾽ 
27 τὸ μετρεῖν---ἰστάναι. (Οἱ. πέλνλ. 

78, Ο, “Ῥγοί. 3568, 2.11. 55Ὲ, [περὶ δι- 

καίου] 373 ἃ ἀπὰ Χεη. 77621.1 1. 9 ἃ ἔξεστιν 
ἀριθμήσαντας ἢ μετρήσαντας ἢ στήσαντας 
εἰδέναι. 866 αἰϑὸ Οἢ ΙΧ 587 Β. 

290 ἐφάνησαν: “ννετε αἸβοονοσθά᾽ “ὑγϑῦα 
Ιηνεπίεα ᾽ξεηὑρέθησαν: οἴ. φανῆναι ΝΙΙ 
528 Ὁ. ΤΠδ τηϑδηΐηρ ἰ5 ποί ὅνγεσα ἴουπα 
ὍΥ τι5 ἴο Ὀς᾽ εἴο., Ἃ5. ΓΕ ΌΠΟΙα σαρΡροβα5 
(Ζίεε. “ὁ. 1884. Ρ- 522), πα ὄβνβὴ Κυόμη, 
ΠΟ δοΐμα!]ν {Π]η5 ἐφάνησαν ΤηΔΥ Ρο5- 
5 Ό]Υ σοπίαϊη ἃ τΤαίδγεπος ἴο βοπθ “ἰοβί 
{ταρτηθηΐ οἵ [Π6 Δεῤεόδιε (61. «5... Ὁ. 252). 
Οττητηο]ῖ, ἴῃ 5 ΤΡ ἴο Κύόπη, ἴαϊκε5 
ΠΘΑΥΥ {Π6 τὶρῃΐ νίανν (αδ τορι. εἰ τεγεῖέ. 
εἰς. Ῥ. 90 21.). 

τὸ φαινόμενον---βαρύτερον. “ἼΠε αὐ- 
2αγεριίν Ἰαυσαῦ᾽ Ὑὰ] 65 ἴῃ τι5 θη Μγ6 
Ῥε]ῖενε {Π6 ΠΘΔΥΘΥ ΔΠΩ 51} Δ} 16 Υ οἵ ἔἴνο 
ΟΡ]δοῖβ ἴο 6 ἰαῦρϑι {Παρ ἃ τόσα ἀἰβδίδηϊς 
ΟὈ͵δοῖ ὙΠ ἢ Πιθαβαγθηηθηΐ βσἤθννθ ἴο 6 
Ἰαῦρθυ. ΘΙ ΠΊΠ]ΠΑΥΥ ἷπ ἴΠ6 ΟΙΠΕΥ οδβ65. 
ΎΠΕΙΘ ἰδ 0 φορά Υδβαβοὴ ἴου δάάϊηρ ἢ 
κουφότερον αἴίεΥ βαρύτερον, ἃΞΒ Μαάνὶρ 
ΡΙΌΡΟΞΒΕΒ ἴο ἄο: οἵ ΙΝ 433 Ὁ 722. 

30 τὸ λογισάμενον κτλ. : “[Παξ τ ΠΙΟἢ 
μα5 σουηεα᾽ εἴο. Βὸγ ἢ καί: “ου 1 γοιῖ 
κ᾿ 5866 οἢ 509 Α. 
ΘΟ2 Ε 81 τοῦτό γε κτλ. : 56. τὸ 

λογίσασθαι κτλ. ἴῃ λογιστικοῦ ἴῃ γα ἰ5 ἃ 
σίαπος δ [Π6 εἰυπιοϊορυ οἱ (ῃς ννοτὰ : οἵ. 
ΨΙΙ 525 Β 721. 

32 τούτῳ δὲ--ἅμα περὶ ταὐτά κτλ. 

ψι 
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35 ἔφαμεν τῷ αὐτῷ ἅμα περὶ ταὐτὰ ἐναντία δοξάζειν ἀδύνατον εἶναι; 
Καὶ ὀρθῶς γ᾽ ἔφαμεν. [ Τὸ παρὰ τὰ μέτρα ἄρα δοξάζον τῆς ψυχῆς 

ΙΟ 

[9 Ν Δ Γς 3 Ἂ » ἢ 
τῷ κατὰ Τὰ μέτρα Οὐκ ὧν εἰἢ ταυτον. Οὐ γὰρ οὖν. ᾿Αλλὰ μὴν τὸ 
μέτρῳ γε καὶ λογισμῷ πιστεῦον βέλτιστον ἂν εἴη τῆς ψυχῆς. 

Τί μήν; 
ἡμῖν. 

ΝΥ Πα ΄ 2 ἤ - ΄ Υ Υ Ε 
Τὸ ἄρα τούτῳ ἐναντιούμενον τῶν φαύλων ἄν τι εἴη ἐν 

᾿Ανάγκη. Τοῦτο τοίνυν διομολογήσασθαι βουλόμενος ἔλεγον, 
“ « Χ Ἀν Ἔ, Ν “ Ν “ 3, , Ἂ Ν ὅτι ἡ γραφικὴ καὶ ὅλως ἡ μιμητικὴ πόρρω μὲν τῆς ἀληθείας ὃν τὸ 

“- 3 3 , “ “ 

αὑτῆς ἔργον ἀπεργάζεται, πόρρω δ᾽ αὖ φρονήσεως ' ὄντι τῷ ἐν ἡμῖν Β 
“Ὁ Ν «ς ᾽ ἡ " 2 Ν 5 ᾽ ᾿] Ν «ς “Ὁ ΟΣ προσομιλεῖ τε καὶ ἑταίρα καὶ φίλη ἐστὶν ἐπ᾽ οὐδενὶ ὑγιεῖ οὐδ 
Παντάπασιν, ἢ δ᾽ ὅς. 

φαῦλα γεννᾷ ἡ μιμητική. 

ἀληθεῖ, Φαύλη ἄρα φαύλῳ ξυγγιγνομένη 

"βοικεν. Πότερον, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἡ κατὰ ἢ 
Ν " [δ ΕΥ̓ Ν ς Ν Ν᾿ 3 [4 «Ὁ δὴ , 2 ΄ 

τὴν ὄψιν μόνον, ἢ καὶ ἡ κατὰ τὴν ἀκοὴν, ἣν δὴ ποίησιν ὀνομά- 

ζομεν; 

11. 

.Απᾶ ἰο {Π15 Ρῥυϊποῖρ]α, πθὴ 1’ Πδᾶ5 
τηθαβαγεα Δ η4 51:5 }1Π65. {Ππαΐ βοῦηθ βρίνεῃη 
ΟὈ]Θοῖβ. ἀγα φυθαίευ Οὐ 1655 {Πδῃ Οὐ δῆτα] 
ἴο βοπλα οἴπουβ, {Π6 σοῃίγαυυ ἈΡΡΘΑΓΆ ΠΟ 65 
416 οἴζθη ρυεβεηϊθα ἴῃ σοηπθχίοη νν]ἢ {Π6 
5816 ΟἸ]εοἰ5 αἱ {πΠ6 β8π16 {ἰπη6.᾽ τἀναντία 
ἰ5. “216 σοῃίγαυυ,᾽ 1.6. ποῖ “ ορροβίίβς ἂἃρ- 
Ῥεαύδηοαβ᾽ Π| σθηθγαὶ, θὰΐ δάε σΟΠίΓΑΥΥ 
(1π δὴν σίνεῃ 1ηϑίαηςθ) οὗ [Π6 1πη ΡΥ βϑί ἢ 
Τογῃγθα ννἱτΠπουὲ {Π6 αἰαὶ οὗ μας) εηιδ712 : 
οἴ. τἀναντία ἴῃ ν᾿ 453 0, Ζείλγῥά. 6 α εἰ 
41. ὙΠα ομ]θοΐ Α, ἴὼῸυ ὄχϑιρ]θ, ἢ 15 
ΠΘΑΓΘΥ ἃ Πα 5ΠΉΔ]1ῈΥ, ἈΡΡΘΔΥΒ ἰδυροῦ [ἢ Δ ῃ 
Β: Ρ"Ῥαῖ {6 λογιστικόν αἰδοονοθῖβ δίίευ 
τη Θαβασθπηθηΐ {παὶ Α 15. 5ΠΊ81}16 1 δηᾶ τὸ- 
Ῥοτί5. δοοουάϊησὶγ. ἵε πᾶνε {πι85 ἴννο 
ΘΟΠΊΓΑΥΥ ΟΟΘΧί βίη ἱΠΊΡΥΘΒΒΙΟῚ5. Οἱ [ΠῈ 
58 π6 ΟὈ]εοῖ. Οπα οἵ {Π6 ἴννο 1 ΡΥ ϑϑί 5 
Ῥε]οηρ5 ἴο {Π6 λογιστικόν : (065 ἴΠ6 ΟΙΠΕΥ 
αἰδοῦ Νο, Ῥδοδῖιβθ, ἂἃ5 ϑῆθννῃ ἰῇ ιν 
436 Α--οἰ, 1 15 1ΠΊΡΟΒ51016 ΓῸΥ {Π6 ϑϑιὴδ 
ΓἈου]γ ἴο ΠΟΙᾺ σομ γα ΟΡΙΠΪ ΟῚ 5. 51Π11]- 
ἰΔηΘΟΙΙ5 ̓ν ἴῃ γο]ατίοη ἴὸ [Π6 βαηγ6 ΟὈ]βοί5. 
Ηδπος 1Π6 ρατί οἵ 50] νης δοξάζει 
παρὰ τὰ μέτρα 15 ποί [Π6 5816 45 ἰΠαΐ 
ὙΠΟ ἢ δοξάζει κατὰ τὰ μέτρα (1.6. {πε 
λογιστικόν) ΑἸ 45 {πΠ6 ραγί ννῃϊοῇῃ Ῥε- 
Ἰανθ5. λογισμός (νϊΖ. ἴῃς λογιστικόν, οἵ. 
όοαᾳ Ὁ, ὅοβ Β) ἰ5 ἴῃ6 Ῥεβί, {παΐξ νΠ] ἢ 
ΟΡΡΟΒ65 1 Ψ1] "ὲ τῶν φαύλων τι ἐν ἡμῖν. 
7. ἀπα Ὁ. [ο]]ονν ΘΟ ἢ ΠοΙου 1 {γα 5] αι] ηρ 
τῷ αὐτῷ 45 Ἰῃδίγυπηθηΐα] (ς νν 11 (Π6 βαῖπα 
[δου] ἰο [οΥπὶ Ορροϑβιία ορίῃίοηβ αἱ (68 
βᾶτηβ {{πὴ6 ἢ); θα 1{ 15 πο ἢ ποτα πδίιγαὶ 
ἴο πηαῖκα 1 ([Π6 ἀδέϊνα ννἹΓἢ πη Πηϊν 6 αἰίεν 
ἀδύνατον, ἴῃ νίανν ἜἘβρβοί! ν οἵ τὸ---δοξά ἕον 

Εἰὐκός γ᾽, ἔφη, καὶ ταύτην. 

ἢ καὶ ἡ φ: ἢ 

Ν Ἢ 8, 3 5 Ἵ “- 

Μὴ τοίνυν, ἢν δ᾽ ἐγώ, τῷ 

Αἴ: ἢ, καὶ ΑἸΠΕΙ, 

τῆς ψυχῆς Ἰτητηεα!Δἴο]ν [Ο]]ονίηρ. ἈΙΘΉΠΥ 
ππαεγβίοοί, ΙΝ 430 Β 15. αἰ5ο ἴῃ ίδνοιγ οὗ 
τακίηρ τῷ αὐτῷ ἴῃ [15 γγᾶγ. ΕῸΥ οἴ ΠΟΥ 
νίεννϑβ οἵ {Πΐ5 ἀΠΠου]ς Ῥάββαβε 566 ἌΡρΡ. 1. 

ΘοΘ α 5» ἔλεγον: νῖΖ. ἴῃ πρὸς Διὸς--- 
ἔχει 6ο2 6, Αἰ[Ποὰρ]) ϑοοναίθξ γθαβ ΠΠΟΥΘ 
Ἰηίο πρὸς δὲ δὴ πρῖνος ἔχει {Πδῃ {Π6 ΠΘΓ6 
νου ἦ5. ὈΥ {πειηβεὶν 65 ΘΟΙΨΘΥ. 
608 ΒἘ γ. τῷ ἐν ἡμῖν κτλ. 866 οπ᾽ 

ύοΣ Ο. 
9 φαύλη-- πομιμητική. Οῇ νι 406 Α. 
τι ἢ καὶ ἡ. 568 47. 22. “Ἰηΐεν ἤ εἰ κα 

ἔδοι]α καὶ ἣ Ἔχοίάοτα ροίαϊ "Ὁ (ϑομποϑί ει). 
6Ο058- -ΘΟϑ τὺ. 77) τὖὲ ἐχαηιί)γι6 Ζοο 7 

ΟἿ Τίς οτῦι 7167115, αῤαγέ 7γογε {λ4 σἱδίθζ- 
αγέ ο7 2 αϊγείέγιο, τοῦ οὐσογῶσ ἐψαΐ Ζοείγν 
ἡγιϊέαΐες αείϊογι. Δίοτυ ἐγι αείλογι τοῦς ογζεγὲ 
Μεείμαΐε ὀφίζουεογε ἔτυο ἐγιῤηιέίδεςσ. [λέγε ὦ 
Φγεαΐί εαἰαγγεέν ὠογαζίδ τέ5, τῦῦ ατὸ {ο)ηῤύφα 
ἔο σφε τῦᾶν ἐσ ογτο, ὀέίογε ἦλ6 ἐγε οὗ 
οἰλδγς; ὁμί δατυ ὀΐαῖς τι5 γεζγαξη, ἀγα ἐγν 
ἴο ε2ιγ8 ἔλε τωοτέηα 1715 αὶ ο7 ἀπιρρΖηρ 
τ. 7΄1αἱ τυλίελ ἐξ ὀεδέ τυτέλέ7ι τις γεαατν 
οὐδγα. τυλέγεας ἐλε ῥαγί ἐλαΐ ἐῤηιές τι5 10 
εἰτυεϊζ τι 0722 ο147᾽ 50) Ὅτ; ἐς 1γ7αἱζογαΐ, 
ζγαοἰεγιέ, ερτυαγαδν. Υγὲί 12 ἐς 7ιὐ ἐλὲς 
2εουϊεῖ, φιογηίοης σἱαίο οΥ ἀτεγρεαγε 71:αΐτι76 
τυλίελ τοδί ἰογας δοζ ἐο ἐριϊέαίζογι, αγιαὶ 
τὐλοσο ῥογέγαγα ἐν αγανιαΐίς αγό δε πεῖοαῦ 
γροί γεααάν τιγιαϊεγσίαγα,. 2 Οοείγ»ν ἐς ἑδτς 
ἐλέ εοτεγεέογραγέ οΥ Ζαϊγε γερο, 15 2γοαίεοίς 
αγ76 ἑοτὺ 171 ῥοϊγιί 97 ἐγτείλ, ἀγα {{ γϑδαὶΣ οτι7, 
ἐοτυθγ. γ1αὐτγε. "776 ἐχελμίς ἐλς Ζοοΐ 707): 
0147 εἵέγ ογ7ὲ ὁοίζ ογοτεγιας. 
ΘΟΘΒ 12 μὴ τοίνυν κτλ. Ιπ όοα 

ΡΙαΐο ββϑιὴβ ἴο {Πϊη]ς ἐΠαΐ 5 Ργοσθάθγα 

θ08 
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᾿] ᾿ς ᾿ , 2 “ “Ἁ ᾿ Ν ἊΣ » εἢ ϑτω ἣν 2 

εἰκότι μόνον πιστεύσωμεν ἐκ τῆς γραφικῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾿ αὐτὸ αὖ 
“ ᾿ “- - Ἂς Τ6 Γ 7 

Ο ἔλθωμεν τῆς !' διανοίας τοῦτο, ᾧ προσομιλεῖ ἡ τῆς ποιήσεως μιμη- 
“- -“ 3 Ἂν , 

τική, καὶ ἴδωμεν, φαῦλον ἢ σπουδαῖόν ἐστιν. ᾿Αλλὰ χρή. Ὧδε το 
-“" Ἁ 

δὴ προθώμεθα: πράττοντας, φαμέν, ἀνθρώπους μιμεῖται ἡ μιμητικὴ 
᾿ - Ἂ ΄ Ἂ 

βιαίους ἢ ἑκουσίας πράξεις καὶ ἐκ τοῦ πράττειν ἢ εὖ οἰομένους ἢ 
χ Ἢ ὃν - ΕΥ̓ , Ἃ 7 

κακῶς πεπραγέναι καὶ ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν ἢ λυπουμένους ἢ χαί- 
3 - 3 ΒΡ ΘΝν 3. Ὁ 

ροντας. μή τι ἄλλο ἢν παρὰ ταῦτα; Οὐδέν. ἾΔρ᾽ οὖν ἐν ἅπασι 
ς , ΕῚ " ἣ 

Ὁ τούτοις ὁμονοητικῶς ἄνθρωπος διάκειται; ἰἱ ἢ ὥσπερ κατὰ τὴν 20 

ὄψιν ἐστασίαζεν καὶ ἐναντίας εἶχεν ἐν ἑαυτῷ δόξας ἅμα περὶ τῶν χ ι μα περ 
“-“ - Ν ᾽ Ἂς 

αὐτῶν, οὕτω καὶ ἐν ταῖς πράξεσι στασιάζει τε καὶ μάχεται αὐτὸς 
Ὁ ἴω ἴω ϑ - [ο 

αὑτῷ; ἀναμιμνήσκομαι δέ, ὅτι τοῦτό γε νῦν οὐδὲν δεῖ ἡμᾶς διομο- 

λογεῖσθαι" ἐν γὰρ τοῖς ἄνω λόγοις ἱκανῶς πάντα ταῦτα διωμο- 
λογησάμεθα, ὅτι μυρίων τοιούτων ἐναντιωμάτων ἅμα γιγνομένων 25 

“ “Ὁ ο 3 9 

ἡ ψυχὴ γέμει ἡμῶν. ᾿Ορθῶς, ἔφη. ᾿Ορθῶς γάρ, ἦν δ᾽ ἐγώ" ἀλλ 
ἃ , 2 ΄ ᾿ “ ὃ “Φ} - 3 ὃ ΧΘθ - Τὸ Ἐ! ὃ τότε ἀπελίπομεν, ἱ νῦν μοι δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι διεξελθεῖν. Τὸ 

“ ΕΣ ΕῚ , 3 δον" Ἷ ο Ν ““ Ψ “ 

ποῖον; ἔφη. ᾿Ανήρ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπιεικὴς τοιᾶσδε τύχης μετασχών, 
Ἁ 2 ΄ "7 ΕΝ ὡς Ν ,ἷ -“ πῶς ΤᾺ » 
ὑὸν ἀπολέσας ἤ τι ἄλλο ὧν περὶ πλείστου ποιεῖται, ἐλέγομὲν που 

Ν , .« .«».» Ε “-“ Μῇ - ͵ὔ ΩΣ 

καὶ τότε ὅτι ῥᾷστα οἴσει τῶν ἄλλων. Νῦν δέ γε τόδ 
5 , , χ 5) Ἃ ἴον Ν 5 ΄ ἐπισκεψώμεθα, πότερον οὐδὲν ἀχθέσεται, ἢ τοῦτο μὲν ἀδύνατον, 

μετριάσει δέ πως πρὸς λύπην. Οὕτω μᾶλλον, ἔφη, τό γε ἀληθές. ] 
, ““ ων “- “ 

604 Τόδε νῦν μοι περὶ αὐτοῦ εἰπέ" πότερον μᾶλλον αὐτὸν οἴει τῇ λύπῃ 

Πάνυ γε. 30 

132. πιστεύσωμεν ΑἿΞ!: 
ἢ Π: πᾶσιν Αἷ: πᾶσι Α3. 10. 
ψυχῆς ΔΑ. 1. τόδε ᾽ν: τὸ δὲ ΑΠΕ: 

πιστεύσομεν ΑἸΠ: πιστεύωμεν ζ΄. 
ἦν Α5ι: ἡ ΔΕ: 

τόδε δὴ Ζ. 

18. πᾶσιν (Ξῖνε πᾶσι) 
Ἂ 

ἢ Π: οἵ. ζΖ- 28. τύχης ΤΠ: 

ἴῃ αὐριΐίηρ οι Ῥαϊηίηρ ἴο Ῥορίυυ (507 Ε 
71.) προὰβ ἃ ψογὰ οῇ δχρ]απαίίοη. δηά 
ἀείθμοθ. Ὅῇὴηε [Ο]]οννηρ ἀὐραπιθπί 1π0]- 
ἀφηία!ν {αγΪθῆ65. δὰ ἃ ἀδθίθσποα Ὀν 
ἀεάποϊηρ ἔχου δῃ ᾿παθροηάθηΐ ἰγθαϊμηθηΐ 
οἵ Ῥοξίγυ [Π6 σοπο]βίοηβ ἴο νΏΪΟΠ να 
Βανε δἰγεααν ὕθεὴ Ἰεα Ὀγ τὸ εἰκὸς ἐκ τῆς 
γραφικῆς. 

ΘΟΒ8 σ 15 ὧδε δὴ προθώμεθα : “]εΐ 
5 Ρὰΐ ἴ Ῥείουα τι8 ἴῃ {Π|5 νγαγ. ὍΠ6 
ΟὈ]Θοῖ 15. Θαβῖν 5 ρΡ] 16, ἀηὰ ἴῃ ΟΙΠΘΓ 
γεβρϑοίβ προτίθεσθαι 15 υιϑ864 ἃ5 1 11.375 Ὁ, 
Αϊ,. 36 ῈἙ απὰ εἰβενῆοσα : 50 (Παΐ 1Π6Υ8 
5. πο σοΟα γϑάβοη (ΟΥ̓ βδιιβρβοίίηρ [Π6 ἰοχί. 
ὑποθώμεθα (Ἰλ᾿οΠαγ 5) Πὰ5 ἃ αἰ Πγεπΐ δπὰ 
1655 ϑα!ς40]6 τη θαηϊηρ, 

τό πράττοντας κτὰ. ΟΙ. Αὐἱδίοι!ε᾽ 5 
ἀεπηϊίίοη οἵ ἰταρϑαγ 45 μίμησις πράξεως 
κτλ. (}οϑέ. 6. τ1440Ὁ 24) ἀηὰ Ρ]αΐο Ζατὺς 
817.Χ Π΄.- 866 αἷθδὸ ϑιδῃ]ϊη «δζολάιγι εἶ. 
ρεσῖφ εἴς. ΡΡ. 35 ἴ. 

19 μή τι--ταῦτα; “1 νγα5 ποίῃϊηρ θ6- 

γο α {Π15, νναβ 1 1 Πᾶνε αὐορίθα Αϑιβ 
σοη͵βοΐαγα (566 ε7. 72.}, ννΠ]Ο ἢ ΘΟΠ ΘΙ 6 Γ 
4150 ἔανοιισβ, [ἢ ρυθίογεποα ἴὸ οὐ πρὶ ἢ 
ΜΙ τ ἀπα ἔννο ΟΠΟΥ Μ558, ϑίδ! ] δα, 
Δη4 Ῥαϊΐθσυ. ὉὍῇα ᾿ηρετγίδθοϊ πᾶν Ὀ6 ἃ γ6- 
ΤᾺ ΪΠ]ΒΟΘ ΠΟΘ οἵ ΠῚ 5309 Α-τ-ο. ΤΠΕ αἰἤεγεης 
ἸΒαΡῈ5 οἵ μή 1 [Π6 5α ] ποῖνα Πᾶνα 
ποῖ γεῖ Ῥθθὴ {ΠΟΥ ΡΉ]Υ Θχρ]αἰημθα (588 
Οἱ. Κευ. Χ ῬΡ. 150--᾿ 53, 230---244}. Ραΐ 
10 Θθθη5 οἴθαῦ [πὶ μή σαπηοί [ἢ [πΐρϑῖτο- 
σαῖϊνα βθηΐθποθϑ ἢ [Πη6 31 Ῥϑύβοῃ 5811- 
Ἰπηοῖῖνα τηθαῃ “ ΠῸΠῚ,᾽ Δη4 [Π6 πιθαηὶησ 
“Ρευμαρϑ᾽ (α5 ἰῃ μὴ ἀληθὲς ἢ) 15 ἀπδι 1406. 
ΤῊΘ ΟὨΪΥ δχαοί ρᾶγα}]6] ἴο {Π15 14 Ἰοηὶ ἴι 
Ρ]αίο 5 2 αγημ τό Ὁ ψεῖε Ηοϊηάοτγῇ 
ΘΙ] ΑΥ͂ν τοϑίοστοθ ἦν, ἀρραγθηιν νΊ 
ΔΥ δα α61}}5. ἀρρῖόνα!. 866. Ππονανοῦ Οἢ 
[Π6 οἴποῦ μαμὰ ἀοοάνιη 777, Ρ. 93. 
ΘΟ" 921 ἐστασίαΐεν. 6ο: ὁ {, 
24 τοῖς ἄνω λόγοις. Ιν 450 Ὁ ΗΠ. 
ΘΟΘΕ 380 καὶ τότε, Π|δκ587 Ὁ, ΚΕ. 
ΘΟ04 κα 1 τόδε. 866 ε7. 2. τὸ δέ, 
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Ὁ - Ἐς οὶ “ (, 

μαχεῖσθαί τε καὶ ἀντιτενεῖν, ὅταν ὁρᾶται ὑπὸ τῶν ὁμοίων, ἢ ὅταν 
Πολύ που, ἔφη, 

Ν ζ 53 Ν Μονωθεὶς δέ γε, οἶμαι, πολλὰ μὲν τολμήσει 

Ρ] 3 α , ϑ. Ἀὰ θ᾽ « Ν Ψ ται ε ἐν ἐρημίᾳ μόνος αὐτὸς καθ᾽ αὑτὸν γίγνηται; 
, Ὁ τ ΧΩΥ ΟΣ 

διοίσει, ὅταν ὁρᾶται. 
7 «Ὁ “ ,ὔ ,ὔ 3. ἂ᾿ φθέγξασθαι, ἃ εἴ τις αὐτοῦ ἀκούοι αἰσχύνοιτ᾽ ἄν, πολλὰ δὲ ποιήσει, 

“Δ 3 ΕΝ ,ὔ " - - ἃ οὐκ ἂν δέξαιτό τινα ἰδεῖν δρῶντα. 

Ἅ 
΄ Ε , Ἁ δὲ Ψ Ι 5,.ΈΨΕΝ 3 ,ὔ :} Ἁ Ἀ ΄ 

νόμος ἐστίν, τὸ δὲ ἕλκον ἱ ἐπὶ τὰς λύπας αὐτὸ τὸ πάθος; 

Οὕτως ἔχει, ἔφη. 
Οὐκοῦν τὸ μὲν ἀντιτείνειν διακελευόμενον λόγος καὶ 

᾿Αληθῆ. 
᾽ ᾽ ΔΟΥΤΨ, “Ὁ ᾿ 2 Ψ. Ἐ5 ΄ Ν ἣν ΣΝ “ Ἑναντίας δὲ ἀγωγῆς γιγνομένης ἐν τῷ ἀνθρώπῳ περὶ τὸ αὐτὸ ἅμα Ὑωγῆς γύγ ή ( ᾿ ( 

Πῶς δ᾽ οὔ; 
[4 [ον , Ψ “ὰ ἐτς ΚΑΝ [ 3 - “ 
ἕτερον τῷ νόμῳ ἕτοιμον πείθεσθαι, ἡ ὁ νόμος ἐξηγεῖται; ἹἸΙῶς; 

΄ Ἂ 3 3 πὰ - Θ᾽ 3 “ Ν Ν δύο φαμὲν ἐν αὐτῷ ἀναγκαῖον εἶναι. Οὐκοῦν τὸ μὲν 

Δέ ς Ἷ «“Ψ τλλ «“ ΤᾺ, ς ῇ ν᾽ έγει που ὁ νόμος, ὅτι κάλλιστον ὅ τι μάλιστα ἡσυχίαν ἄγειν 
- - Ἂν -" “ 

ἐν ταῖς ξυμφοραῖς καὶ μὴ ἀγανακτεῖν, ὡς οὔτε δήλου ὄντος τοῦ 
ἴω “ [οἷ , 

ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ τῶν τοιούτων, οὔτε εἰς τὸ πρόσθεν οὐδὲν 

2. ἀντιτενεῖν σφ: ἀντιτείνειν ΑΠΕΙ. 1Ιο. ἐν Ζ: οὔἹ ΑΠΙΞ. 

1πουρ βαρροιίεα ΌῪ πιοβὲ Μ85 δπᾶ τε- 604 Β 8 αὐτὸ τὸ πάθος: ““ἰΠε 
ιαϊηεα ΌΥ ΒεΕΚΚεΥ δηα οἴπειβ, οαπποί, 1 
της, ΡῈ τἰρῃί. ““ Νεβοῖίαβ τὸ οὑπὶ νῦν 
ΘΟΠΒΙ ΓΘ ΠΠη, 8ΔΠ ῬΕΙ͂ 586 ῬῖῸ τοῦτο 80- 
εἰρίθμάσμη 51, Ηὸος οοιηπιπηϊ, {Ππά4 
Ῥ]αἰομπίοαα ἸοηπῈ Πα] σοπβιδίπ!ηὶ ταραρ- 
μαῖ. Οὐομίτα τόδε οἴὝεηδίομα οσατεί, εἰ 
Παοηΐαη ΠΘΧΙ5 ᾿πίου Ππαθο εἰ βιρευίΐοσα 
Ἰμτθγοθάθηβ ρϑα]10 απηΐε ρατγίϊου!α δέ Ροβί 
νῦν 5ἰσηϊποαίιβ. εϑί, δή--ταθεβθβθ Ῥοβϑβθ 
νι ἀδίατ᾽ (ϑομπϑι 61). 

2 ἀντιτενεῖν. ὅ66 ε7. 7. ΘοΠΠΘΙάοΥ 
δοᾶ {πΠ6 πιοσα σοηβείναίϊνε βάϊίουβ Κεαρ 
[Π6 ρῥγθβθηΐ ; Ῥαὲ 10 15 τηπο ἢ πλοτα απ σα] 
ἴο ἀείεπα βοῇ ἃ αἰ ἤεγεπος ἴῃ ἴεηβα ψ] ἢ 
τε---καί πῃ ΤῸΓ Ἔχϑιηρὶα ἴῃ όοι Ὁ. ΚΓ. 
Ι 3424. ϑιίοθδειιβ (270γ. 124. 43) Πᾶ5 
μάχεσθαί τε καὶ ἀντιτείνειν, νΥΪΟΗ τΤηΔΥ͂ 
Ῥε τιρῆϊ. 

3 μόνος ἰ5 Ῥταδοϊκείεᾷ Ὀγ Οορεῖ ([. 
7.52 ῬῈΟ 361) 8π6 Οἰπδῖβ. (ΟἿ Ππουαυαῦ 
ΜοΙίἑ. 307 Ἑ αὐτοὶ καθ᾽ αὑτοὺς μόνοι ἀπά 
ΟἾΠΟΥ ΘΧΘΙΏΡΙε5 ἴθ Δϑί 2έχ. Δ ίαΐ. 5.ν. 
μόνος. 

5 ποιήσει κτλ. ἸλϊοΠαγάβ. νγου]ᾶ τυτῖτα 
ποιῆσαι, Ὀπὶ ποιήσει 15 τη ΠΟ ἢ τηογ6 ἰουο Ὁ ]6. 
ὙΠῸ ψνογχᾶς ἃ--δρῶντα τηθαῃ “νν]οἢ Πα 
σου ποῖ ΠΠ|κ6 ΔΠΥ͂ Οη6 ἴο 566 Πίπη 4οὖ: 
ποῖ “νη ἢ Πα ννουἹὰ ποῖ οἤοοβε ἴο 566 
ΔΌΟΙΠοΥ ἀοίηρ᾽" (1. ἀπ 6.). (ΟΠ. ἃ εἴ τις 
αὐτοῦ ἀκούοι αἰσχύνοιτ᾽ ἄν. Τί 5Ππου]ὰ 
θὲ σειμθι οτθα [τοι ποις [Π15 Ραβϑασα 
{πᾶξ νομί ἀδπηοηβίγαιοη5 οὐ συιεῖ αἰά 
ποί οἴεμα [τς ατεεὶς βεηβα οἵ ῥυορυϊθίν 
50 ΤΠ ΠΟ δ5 {πε γ οἴη οἰ8 : οἵ, Βοβαπαῖεὶ 
Οογηῤραγεῖογι Ρ. 306. 

αἰητοίίοη 1{561{᾿ (Ὁ. ἀπὰ Ν.): ““ἀδ5 Τ,βἰάβῃ 
56 105: " (ϑομπεῖα θυ), οδ] οι νεῖν ὑπάρυ- 
βίοοα : ποῖ ““Ρεγίαγρϑίϊο " (ΕἸ η.15) ΟΥ̓ 
“Ὁ 1 οἰ ἀθηβομαίς ̓᾿ (ΘΟΒ] οἰ θυηδομου). 866 
ΚΎΘΗπ Δ δ: ΒΒ: 250: 

Ιο δύο ἰ5 οἵ οσουτβε πααίθσ, αὶ δύο 
τινέ (φ ΕἼοΥ. 10) Παγα]γ τηδῖτεβ Π6 σεπάθυ 
ΟἸΘΑΥΕΥ ἀηα οὐρῆξ ποΐ ἰο 6 ῥγείειγθα. 

ἐν αὐτῷ. ὅ8εε ε7. 722. αὐτῷ, νὨΙΟΝ 
ΘΟΠΠοΙοὺ δηα οἰ οὺβ τείαϊη, Πὰ5 ἃ σγύεαδΐ 
ῬΓΘΡοπάδγαποςα οἵ Μ8 δυϊπουϊίγ, αὶ 15 ποῖ 
Βα ΠΠ οἰ ΠΟΥ ΡΥ οἶδα : ΤΟΥ {Π6 ἔννο ῬΥΊΠΟΙΡΙΕ5 
40 ποΐ πηευοὶν Ὀθ]οηρ ἴο {π6 πιδῃ, Ὀχι ἀγα 
ἦγι Ἠΐτη : οἵ. ύο9 ΒΚ. ΤῊΙ5 Κιπα οὗἉ ΕἸΤΟΥ 5 
αι ΘΟΙΠΠΊΟΝ ΟΠ6 ἴῃ Ῥαι5 Α: 566. ἤρέγοα. 
8 5». Μοτρεηβίουῃ 5 σοῃ]θοίαγα αὐτώ, ννΠ ἢ 
Βιυτγηεί δαορίβ, νου] γείθυ “δα ρῥτγοχίπιβ 
σοΙηπιειηογαία πάθος εἰ λόγον, 4186 ἀϊνεῖϑβα 
εἴ ἄπο 6556 ϑοοζαίθϑθ 18 ΠῈ 5ρΡΥα Ροβιϊ, 
ΤῸΝ πὰπο ἀθηλιπιὶ οΟΙ]]Πρτε ἡ (ΘΠ πεῖ 61). 
φαμέν πιξεεα ποΐ ΡῈ ραγεηςΠθεῖοα] : ἴου εἶναι 
σα ὃς οπλ θα ας ννῈ 1} δ5 ἐστί, απὰα 15 
ῬΙ͂Έβεποα νου] Πᾶνε θΈθῃ ἀννκνναγα ΠΕΥα, 
ΟἿ ἀδοοοιηΐ οὗ {Π6 εἶναι ἴο ννῃ! ἢ δύο 15 
5. ]εοῖ. 566. ϑοῆδῃζ ἍἌἴου. (Οογιῦ. [. 

ΡΡ. 381 
11 τῷ νόμῳ. ΕΙΟΠατᾶβ. ΡΙΌροβαβ τῷ 

λόγῳ ἴῃ νἱενν οἵ λόγος καὶ νόμος ἀῦονα 
απα λογισμῷ όσα Ὁ. ΤῊΪ5 σοπ]δοΐαγα ννομ]ά 
τηςτοάπος ἃ [α]βα ἀπα ππρ]θαβϑίηρσ σοηΐγαβί 
Ῥεΐνγεεῃ τῷ λόγῳ «ἀηά ὁ νόμος. Πα τε- 
Ρειοη. οἵ ὁ νόμος 15. ἴογ δι ρ ἢ β5]5. 

13 ϑήλου ὄντος -- προβαῖνον. (. 
πη ίΐλνῥῆ. 4 Ὁ ἀῃα οἴμεὺ ρυδιηγηδίϊοαὶ 
Ῥδι8}1615 ἴῃ Κύμπον Ογ. ΟἿ. 11 Ρ. 648. 
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Ὁ προβαῖνον τῷ χαλεπῶς φέροντι, οὔτε τι τῶν ἀνθρωπίνων ' ἄξιον τ5 

ὃν μεγάλης σπουδῆς, ὅ τε δεῖ ἐν αὐτοῖς ὅ τι τάχιστα παραγίγνεσθαι 
᾿ΕΦΑ ΟἽ , ᾿ ἈΝ , Ν - θ ΑΝ 3 δ᾽ Ὁ 

ἡμῖν, τούτῳ ἐμποδὼν γιγνόμενον τὸ λυπεῖσθαι. ἐν ἢ ὃ ὃς: 
΄ -“ Ἃ --} ἌΡ 5 ᾿ 2 ᾿ Ἁ Χ δ [{ἐ 

λέγεις; Τῷ βουλεύεσθαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, περὶ τὸ γεγονὸς καὶ ὥσπερ 
, ΄ “- , 

ἐν πτώσει κύβων πρὸς τὰ πεπτωκότα. τίθεσθαι τὰ αὑτοῦ πράγ- 
.“ ς ,ὔ . -“ , 2 ΕΝ » 2 Ἂν ΝῚ , 

ματα, ὅπῃ ὁ λόγος αἱρεῖ βέλτιστ᾽ ἂν ἔχειν, ἄλλα μὴ προσπται- 20 

σαντάς καθάπερ παῖδας ἐχομένους τοῦ πληγέντος ἐν τῷ βοᾶν 
Ἁ [ 

διατρίβειν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐθίζειν τὴν ψυχὴν ὅ τι τάχιστα γίγνεσθαι 
ἴω - Ν “- , “- 

Ὁ πρὸς τῷ ἰᾶσθαι τε καὶ ἐπανορθοῦν τὸ πεσόν τε καὶ νοσῆσαν, 
5 Ψ- ,ὔ - 4 9, ’ “- », » Ἀ 

ἰατρικῇ θρηνῳδίαν ἀφανίζοντα. ᾿Ορθότατα γοῦν ἂν τις, ἔφη, πρὸς 
δ᾽ ΄ὔ .“ ᾽Ὰ » “- ,7ὔ ξ Ἀ , 

τὰς τύχας οὕτω προσφέροιτο. Οὐκοῦν, φαμέν, τὸ μὲν βέλτιστον 25 
- - Ν 

τούτῳ τῷ λογισμῷ ἐθέλει ἕπεσθαι. Δῆλον δή. Τὸ δὲ πρὸς τὰς, 

ἀναμνήσεις τε τοῦ πάθους καὶ πρὸς τοὺς ὀδυρμοὺς ἄγον καὶ ἀπλή- 

στως ἔχον αὐτῶν ἄρ᾽ οὐκ ἀλόγιστόν τε φήσομεν εἶναι καὶ ἀργὸν καὶ 
΄ ΄, δειλίας φίλον; 

Ἑ καὶ ποικίλην ! 

Φήσομεν μὲν οὖν. Οὐκοῦν τὸ μὲν πολλὴν μίμησιν 

ἔχει, τὸ ἀγανακτητικόν" τὸ δὲ φρόνιμόν τε καὶ 30 
ἡσύ ἦθος. παραπλήσιον ὃν «ἀεὶ αὐτὸ ὑτῷ, οὔτε ῥάδ ἡσύχιον ἦθος, ραπλήσιον ὃν ὶ αὐτὸ αὑτῷ, οὔτε ῥάδιον 

τι6. ὅ τε ΑἸΠ: ὅ τι ΑΞ, Ξεα σοτ. ἃ τῆδπα τϑοεητὶ ὅ τε. 20. αἱρεῖ ἘΠ4: 
ἐρεὶ Α: ἔῤῥει 1. 21. πληγέντος Π: πλήττοντος ἃ. 23. τῷ (ϑῖνε τῶ) φ: 

τὸ ΑΠΞ. 24. ἰατρικῇ θρηνῳδίαν ϑιοθαειβ (2707. τορ. τοὺ) εἰ Ρ]αἴατομαβ ((715. 

σά 412οἹ]. ττ2 Ε): ἰατρικὴν θρηνῳδίαν Α": ἰατρικὴν καὶ θρηνῳδίαν ΤΠ εἰ [οτίαββε ΑἿ: 

θρηνῳδίαν Ξ: ἰατρικῇ τὴν θρηνῳδίαν φ. 28. βέλτιστον ΑἸΠ: βέλτιστόν που Α5. 

241. αὐτὸ ΞΖ εἰ ἴῃ τηαῖρ. Αὔ: οἵη. ΑἸΤ. 

.-Όττπτπι͵ιδιἼ͵ἊΙ͵,͵ΡέρΠΠ͵΄--.....-.-.͵ςςἘς-ς- ---- π-Ὸ.--ἰ.Ἐ-.-.-.-.-.-ςς--ςς-ς-----ἀ-- ς-----ς--------ς-ς--ς--ς-ς- 

(ἀοηδη δαἀϊίουβ τείαϊη. 

πεσόν. 
15 οὔτε τι κτὰ. ὙΠα ϑβεηεϊπηεπΐ 15 ΟΕ, ΝΠΙ 567 Α 71. 

τερεαϊθα πᾶ Ἄχραπαεά ἴῃ Ζατος 803 Β 
604 ο 20 ὁ λόγος αἱρεῖ. (ἴ. τν 

4408 απά ἰηῆα ὅο7 ΒΚ. Τῇ)ε οτἱρίη οἵ 
(Π15 [τε]υθηξ Ῥἤγαβα ἰ5, 1 {π|η]ς, ἴο 68 
βοισῃς ἴῃ {πῈ Ιεσαὶ ταῖμεὺ πα, ἃ5 
ΘΒ ποίου ΞΌΡΡοΟβαβ, ἴῃ ἴΠ6 τ ]ΠΠαΥῪ τηθαη- 
ἴπρ οὗ αἱρεῖν. (ΟἿ. ““νο]ιιρίαἴεπη---οοηνῖο- 
ἴα βαροτγίογα ΠὈγο ἢ ἴῃ (Ἰο. εἰ 2171. 111 1- 
Βαάπμαπὶ (οπ 2421. 35 Ὁ) βίσαηρεὶν οοη- 
Ἰεοίατοβ παι ἴῃς ἤσττα 15 “θογγονν θα ΠΌΤ 
16 ἀταυρηι- θοαγά.᾽ 

ἀλλὰ μὴ προσπταίσαντας κτὰ. ( 
(ἢ 514] Ὀαπη}) 1 6πι. Δ ἀ24. 1.40. ὙΠα 
ουὐτίοιι5 ΟΥΓΟΥ πλήττοντος ἴου πληγέντος, 
[ουπὰ ἴῃ σεν οῖα] Μ855 θθϑί 65 Α, 15 ρβεύμπαρβ 
ἅτε ἴο ἃ τϑῃλπίβοεηοα οἷ Ν 409 Ε. 

604 "Ὁ 2513 πρὸς τῷ ἰᾶσθαι κτλ. 
966 ε7., 2. ΤΙ ϑίερῃαηυ5- Ηἔαβε 726-. 5.ν. 
πρός ἴξ 15 5αἰά (παΐ γίγνεσθαι πρός τι ΞΞ 
“ἐροοπραίαμη 6558. οἶγτοα δ] ν6ὶ ἴῃ 
αἰΐαιιο ναὶ ἴῃ αἰΐχιια σα,᾽ αὶ πο σοτίαϊη 
ΘΧΑΠΊΡΙε5. αἵα σίνεη. [ἄρτος ΜῈ {Π6 
Οχίογά βοαϊΐογβ. ἴπ {πϊπικῖησ {π6Ὸ6 ἀαίῖνα 
τῖσῃι ἃ5 ἀραϊηϑί [Π6 δοοιιξαῖῖνθ, νγῃϊοἢ {Π 68 

ὙἼΠἼΕ οοπ]εοίατα πταῖσαν (Η ετ- 
ψεγάθη 7272. ΧΙΧ Ρ. 340) 5 οτβα {Πᾶῃ 
ἘΠΠΘΟΘββατΥ. ἀφανίζοντα ἀρτε65 οὗ σοιγβα 
ν ἢ {Π6 σαθ]ςεοὶ οἵ ἐθίζειν, ΜΠ Ὴ 15. 5ἰη- 
σαϊατγ, ἴῃ βριῖε οἵ προσπταίσαντας. Δε 
ποαά ποῖ (ἢ Αροὶὲ οὖς. ΟὟ. Ρ. 12) 
ντῖῖς ἀφανίζοντας οὐ ἀφανίζουσαν : 566 Οἡ 

1.347. Ἑ 
24 ἰατρικῇ κτλ. 514]ΠὈατιπὶ τεδας τὴν 

θρηνῳδίαν νεῖ φ (566 ε7΄.71.}. “Τὴ αἸοιοηα 
Ῥοδίϊοα ἀὐεϊσαϊιπι εἰϊαπὶ τηΐητ5 ἀθϑίάθτο ἢ 
(ϑομηε 6). ΤῊ ἁγία νου θα οομη- 
Ραγαίν εν ἴατηθ. 

26 τούτῳ τῷ λογισμῷ πηεαῃ5 [ἢ6 λο- 
γισμός ΕΧρταββεα ἴῃ λέγει που ὁ νόμος (Β) 
-οὠὠφανίζοντα (ΏὨ). ϑ8514]Π απ τνὰθ ἴΠ6 
ἢῖδὶ ἴο τεβίοσε λογισμῷ (οπὶ ΑΠῚ εἰς.) 
ἴον {πε λογιστικῷ οἵ ἰηίετϊοῦ Μ585. 
6Ο4Ε 30 ἔχει κτλ. ἔχει-Ξ- ἐνδέχεται, 

α5 οἴζδβη. Ὅπὲ 1 πτὶριάθαη ἀγαπᾶ [ογοι ἷν 
1Ππϑίγαϊεβ ννμαΐ Ρ]αίο ἤξῖθ ξαγβ. τὸ 
ἀγανακτητικόν ΤῊΔΥ δ τεραγάθα ἃ5 ἃ 
ἀοσοποιαία ναγϊθίγ οἵ ἴΠ6 θυμοειδές : οἵ. 
111 411 Αττῷ δηα βιιρτα 602 Ο 71. 
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, ", ͵ ᾽ ᾿ . » Ἢ 
μιμήσασθαι οὔτε μιμουμένου εὐπετὲς καταμαθεῖν, ἄλλως τε καὶ 

- ὅ “ ν. 

πανηγύρει καὶ παντοδαποῖς ἀνθρώποις εἰς θέατρα ξυλλεγομένοις. 
3 “Ὁ Γι 

ἀλλοτρίου γάρ που πάθους ἡ μίμησις αὐτοῖς γίγνεται.  Ἰ]αντάπασι 
3, ᾿ χ 2 Χ Ν “ 

μὲν οὗν. ὋὉ δὴ μιμητικὸς ποιητὴς δῆλον ὅτι οὐ πρὸς τὸ τοιοῦτον 
[οὶ Γ “ ΄ “ 

τῆς ψυχῆς πέφυκέ τε καὶ ἡ σοφία αὐτοῦ τούτῳ ἀρέσκειν πέπηγεν, 
2 , 3 , ΓῚ -“ ἴω 3 Ν Ν Ν 3 

εἰ μέλλει εὐδοκιμήσειν ἐν τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀγανακτη- 
3 ἈΝ 7 9 “ ἴον 

τικόν τε καὶ ποικίλον ἦθος διὰ τὸ εὐμίμητον εἶναι. Δῆλον. Οὐκοῦν 
,7ὔ ΕΥ ᾽ “ » ᾿] Ψ, Ν - 5᾽ 7] 

δικαίως ἂν αὐτοῦ ἤδη ἐπιλαμβανοίμεθα καὶ τιθεῖμεν ἀντίστροφον 
ΘΈΑ κ᾿ , ν" ν κα κ ἮΝ ν 3: Ὑ 

αὐτὸν τῷ ἕῳγράφῳ: καὶ γὰρ τῷ φαῦλα ποιεῖν πρὸς ἀλήθειαν 
ΕΣ " ΠῚ Ν [ Ν [4 - ς - - “ 

ἔοικεν αὐτῷ, καὶ τῷ πρὸς ἕτερον τοιοῦτον ομιλεῖν τῆς Ι ψυχῆς, 
» ον Ν Ν Ν ζ Ν ΄ὔ ς 7ὔ Ν [2 » 

ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸ βέλτιστον, καὶ ταύτῃ ὠμοίωται. καὶ οὕτως ἤδη 
3 - ΄ 

ἂν ἐν “δίκῃ οὐ παραδεχοίμεθα εἰς μέλλουσαν εὐνομεῖσθαι πόλιν, 
ο ἴω Σ [ο “- . -“ . , 

ὅτι τοῦτο ἐγείρει τῆς ψυχῆς καὶ τρέφει καὶ ἰσχυρὸν ποιῶν ἀπὸλ- 
Ἵ - 

λυσι τὸ λογιστικόν, ὥσπερ ἐν πόλει ὅταν τις μοχθηροὺς ἐγκρατεῖς 
“Ὁ ω Ν 

ποιῶν παραδιδῷ τὴν πόλιν, τοὺς δὲ χαριεστέρους φθείρῃ. ταὐτὸν 
Ν ΝΥ Ν Ν ͵ ᾿Ν Υ 20}, ε ᾿ 

καὶ τὸν μιμητικὸν ποιητὴν φήσομεν κακὴν πολιτείαν ἰδίᾳ ἑκάστου 
“ - Ὁ - » ἵ : 8... ἐδα Υ͂ Ν Ν 

τῇ ψυχῇ ἐμποιεῖν, τῷ ἀνοήτῳ αὐτῆς χαριζόμενον καὶ οὔτε τὰ 
, ΓΝ ᾿ ΞνιΖ ὃ , λὰ Ν 53.. ὧν ᾿ ᾿ 

μείζω ' οὔτε τὰ ἐλάττω διαγυγνώσκοντι, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τοτὲ μὲν 

τε ΑἹ; γε ΑΞ (Ξε δουτ. τε ἃ πιδῃὴὰ 
13. φθείρῃ ΑἙ: φθείρει 

32. μιμουμένου ΤΠ: μιμούμενον Α. 
τϑοθητ1) οαπὶ ΠΗ͂ Ζ. τι: 
ΑἸΠ : φθείροι φ. 

3. 

ποιῶν ΑἸΠ: ποιοῦν Α5. 

22 μιμουμένου. ὅεε ε7. 72. μιμούμενον, ἀλλὰ πρὸς---εὐμίμητον εἶναι. ΤῊΘ σψοτὰ 
1{ὸ σου]ϊα 6 ἰαἸκεη ἃ5 ρᾶβϑῖνβ, νγου]α θ6 
Ῥοιίου δἀπᾶ τῆοτα ροϊηΐθα ; Ῥαΐ (Πθῖβ 15 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ πῸ ΟἾΠΟΥ Θχαιηρ]8 οἵ [ῃ6 ῥτε- 
5θηΐ ραγίϊοῖρ!α οὗ {15 νεὺῸ τἰι5ε4 ΡΆ55Ίν ΕἸ] Ὺ, 
πα νγὲ αὔθ ΠΥ. 7π5{1Π64 ἴῃ τααβοηΐηρ 
ἔτοπὰ {π6 ρϑτΐδοϊ (μεμιμημένα Ογαΐ. 455 Ὁ) 
εἴς. ἴο (ῃ6 ργεβεηῖ. ϑοβηθιάδευ {Π]η](5 
μιμούμενον τηδῦ ὈῈ δοίϊνα, “{Ππ6 ᾿πηϊταΐοτ 
Ῥείην 5814 1ηβιθδα οἵ “[ῃ6 1π] δ ]ο π᾿ (“ΠΟΥ 
15. 1 δαϑὺ ἰο ππάριβίαηα μα ΠΟ {1165 ἴο 
᾿πηἱϊαῖα τη "ἢ. δῃᾷ (.). Βαυΐ να σαπποΐ 
Π6ΙΡ ἰβο!ηρ [Παΐ εὐπετές ἃ5 νγ68}} ἂἃ5. ῥᾷδιον 
οασῃς ἴο ἄρτεα ψ] ἢ ἦθος. [1 {πεγοίοτα 
[Ο]]ονν ϑ.α]] αιτη ἴῃ Ργοίθυσϊ πο {π6 σθηϊ- 
{ἶνα ἀρϑοϊαία μιμουμένου, ννῃϊοἢ Πα5 ἴΠ6 
Δα ΠΟΥ οὗ φ' ἀπ βθνβίαὶ οἴ πθὺ Μ58 ἴῃ 
δαππίοη ἴο 1]. 

ἄλλως τε--ξυλλεγομένοις. (Οἵ. νἹ 402 Β. 
ΘΟ5Α 3. πέφυκέ τε--πέπηγεν. [{ 15 

ΘΑΒΥ ἴο ΟΑΥΥ͂ Οὐ {πε πεσαίϊνα 1 γγὲ γβαά 
τε πᾷ ποῖ γε, νν Π]οἢ 15 1ῃ 4}1} Μ85 δχοθρί 
ΑἹ. πέφυκε πρός, [τ πεποίηται πρός ἴῃ 
508 Β, ἰ5 ποῖβ βαϊα οἵ [Π6 γϑϊαίίοη οἵ Ατί 
τὸ {πᾶἰ νυ ΒΊ ἢ ἴξ ᾿τηϊταἴθϑ, ἃ5 ἀρ ρβαῖβ [ΓΟ Ω] 

πέπηγεν τηθαηβ “15 “παιηθά᾽ οὐ “ςοη- 
βἰσποιϊβά,, 1.4. πεποίηται (508 Β): οἵ. 1 
5230}. Τμε ᾿ππηϊίῖνα 15 {πΠ6 οἱά ἄδίϊναὶ 
᾿ἸηΠηϊῖνα οὗ Ρυύροβα “οοπϑίγιοίθ ἢ [ῸΥ 
ΡΙεαβίησ ̓  “ἴο ρΙεαβε᾽: 5ε6 ἀοοάν!η 272. 
ΡΡ- 297, 3ιοῖ. ϑαγίοιιβ πη ββαυν δπᾶ 
ἘΠΡΙΘαϑίηρ σοη]δοΐαγε5. παν Ὀεθῃ ΡτΤῸ- 
Ροβεᾶ: [π6 δάϑιίοη οἵ οὐ Ῥεΐογε τούτῳ 
(ϑιερβδημβ), ἡ σοφία αὐτῷ τούτῳ ἀρέσκειν 
πέφυκεν ((ογηατι5 Ζ εἰ. Ῥ. τοὺ: με 
{γαηϑροϑιίίοη. οἵ πέφυκε δῃᾷ πέπηγεν 
(Ν᾽ ιοίζκεμαθῦ οὰ Εἰιν. λοῦγι. 923}: δῃὰ οὐ 
τοῦ τούτῳ ἀρέσκειν πεπείνηκεν (ἸΔΙΟΠ ΕΓ ἴῃ 
ΖΦ ροξ. 7ό. τ867 Ρ. 147):- 

4 εἰ μέλλει---τοῖς πολλοῖς. 566. οἢ 
ΨΙ 403 Ὁ δηᾷ οἵ. ἈθΡου 2.2 τέ. οἷϊ6 Φρό5 76 

ῬΡ. 584-80: 
5. οὐκοῦν δικαίως-- ῳγράφῳ. 8686 οἢ 

6ο3 Β. 
ΘΟ5Β 12 μοχθηροὺς--πόλιν κτλ. 

τούς ἰ5 ποί τοαυϊγο Ὀεΐίοτα μοχθηρούς ΔῺΥ 
ΒΊΟΤο {Παῃ τούτοις αἰτοΥ πόλιν (Η εὐννευθη 5 
ςοῃ]δοίατεβ ἴῃ 7721. ΧΙΧ Ὁ. 340).. ΝΕ 
πολιτείαν---ψυχῇ οἵ. ΙΧ 5908 πᾶ Χ 6ο8 Β. 

θ08 
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μεγάλα ἡγουμένῳ, τοτὲ δὲ σμικρά, εἴδωλα εἰδωλοποιοῦντα, τοῦ δὲ 

ἀληθοῦς πόρρω πάνυ ἀφεστῶτα. ἸΙάνυ μὲν οὖν. 

ΨΙΙ. Οὐ μέντοι πω τό γε μέγιστον κατηγορήκαμεν αὐτῆς. 

τὸ γὰρ καὶ τοὺς ἐπιεικεῖς ἱκανὴν εἶναι λωβᾶσθαι, ἐκτὸς πάνυ τινῶν 

ὀλίγων, πάνδεινόν που. Τί δ᾽ οὐ μέλλει, εἴπερ γε δρᾷ αὐτό; 

᾿Ακούων σκόπει. οἱ γάρ που βέλτιστοι ἡμῶν ἀκροώμενοι Ομήρου 

ἢ ἄλλου τινὸς τῶν τραγῳδοποιῶν ' μιμουμένου τινὰ τῶν ἡρώων ἐν 

πένθει ὄντα καὶ μακρὰν ῥῆσιν ἀποτείνοντα ἐν τοῖς ὀδυρμοῖς ἢ καὶ 

ἄδοντάς τε καὶ κοπτομένους, οἶσθ᾽ ὅτι χαίρομέν τε καὶ ἐνδόντες 

ἡμᾶς αὐτοὺς ἑπόμεθα συμπάσχοντες καὶ σπουδάζοντες ἐπαινοῦμεν 

17. εἰδωλοποιοῦντα 4: εἰδωλοποιοῦντι ΑΕ φὶ. 

.. τ΄ ΄ἷἝἷ“ἷ“ἕ'͵8.’- ς΄ -“΄πἨπὩτὩτ΄΄ ττΙουἄ ς΄ τ -ρ΄ρρρῆῆπῆῆῆῆα«ο«’΄.'----τ-- 

ΘΌΒο- τ εἴδωλα εἰδωλοποιοῦντα κτλ. 
366 ε7. 721. εἰδωλοποιοῦντα 566 Π15 4150 ἴο 
μανα θθεη {πε τοδάϊηρ οἵ [Π6 ἢτβί παμὰ ἴῃ 
ψιμᾷ. Ε΄. ὙΠε ἀαίίνε εἰδωλοποιοῦντι 15 
τεϊαϊποα Ὀγ ϑομηδί θυ, ν᾽ ΠῸ πλαῖκ 65 1ἴ ἀρυθο 
ψ ἢ τῷ ἀνοήτῳ «ἀπ τεραγ5 ἀφεστῶτα 85 
πϑαΐο ΡΙαταὶ. ΤῊ Ϊ5 ἱπτεγργείδίιομ, [ΠοῸΡ 
στατη Π. ΔΙ] ΟΑΠΠΥ τα ΠΆ 016, 15 οἴπουννῖβε πη- 
βαἰἰϑίαοίουγ. Ρ]αΐο (ἴῃ ὅο5 Α) Πα5 Ἰαβῖ 
οοττοϊαϊεα Ῥοείτυ ἢ Ῥαϊηιῖηρ θεσαιδα 
Ῥοδευ αἶβο (α) ρτοάιιοεβ φαῦλα πρὸς ἀλή- 
θειαν απα (ὁ) σοηβοτίβ νυ φαῦλόν τι τῆς 
ψυχῆς. Οπ Ροΐῃ στοιιπάβ, ἢ6 σοπο]αά 65, 
ῬοΟΘΙΓΥ πιϑὲ θ6 Ῥυοβουθβα : ου (6) τοῦτο 
ἐγείρει---τοτὲ δὲ σμικρά, απὰ (α) εἴδωλα 
εἰδωλοποιεῖ. ὙΠῸ οἰιϊαξίϊς βεαιιθηοα 15 
ἀϑιαὶ ἴῃ Ρ]αίο. Τῇ να τϑαα εἰδωλοποιοῦντι, 
ῬΙαΐο αϑϑίστβ ΟὨΪΥ͂ ογδ οἵ ἰδ ἔνγο τηδίῃ 
γδάβοηβ (ῸΥ {π6 Ἔχοϊαβίοι οἵ Ῥοβίτυ, ν]Ζ. 
(6), ἀπ {Π86 οογγεβροπάθποα Ὀδίνγεθη [ἢ 15 
δὰ [Π6 ῥτεοεάϊησ βεηίεποα αἰβαρρεδῦβ. 
Οὐ τΠϊ5 δοσοιηΐὶ 5.4] αῦτη ἀπᾶ οἴΠοΥ5 
Αγ, 1 Βεϊϊονς, τρῆς ἴῃ σεβίοσιηρ [Π6 δοοι- 
βαϊϊνε, δῃα πηαϊοίησ ἀφεστῶτα, ἃ5 ὙὙῈ}} ἃ5 
εἰδωλοποιοῦντα, ἄστεα ν] ἢ τὸν μιμητικὸν 
ποιητήν. ὙἼΤΠΕῈ ΕἾΓΟΙ--Ὧ ΘΑΞΥ ΟΠ6 Δἔϊευ 
διαγιγνώσκοντι απᾷ ἡγουμένῳ --- αϊεοϊεα 
ἀφεστῶτα αἶ5ο ἴῃ αἱ Ἰεαϑί οῃς Μ8, ἴοσ 
μας ἀφεστῶτι. 
6ο5.--607α μέ ἐλθ ριοσέ 56 7γ7οης 

εοπγ16 {γι οτεγ {γι6]1εἤγι671. ἐς ἐλαΐ Ζοεἴ7} ἐς 
εαῤαῤίε οὔ εογγεῤέϊγι, τοτέλ γέτυ ἐχεθῤίϊογις, 
δύε)ε »1671 ο7 ελαγαείεγ ατιὦ οἱγίμο. 17 γαρεαν 
οϊγς 772. τς 7μδέ ἐλοσό ἐηιοίΐογις τυλτολ τὺὸ 
αγὲ αἀτλαριοα το ἡγιαίμεζρε τυλό7ι στ 767 171. 
γεΐ  ογ ἐμεγιεν Οὗ 0147 οτὺγι, ἀγα ἔλε τογι5θ- 
ιεόγικ ἦς ἐλαξ τῦδ σιεεειενεὦ 1078 γε σα ἐγ 771 
ζλε λοι οΓ ἐγίαΙ. 71λὲ σαριθ γίαγν δὲ σαϊα, 
τησίαις5. πηυαηαϊ5, 9. εογιεαγν αἰδο. [776 
“λα ἐλεγεζογε αἰδοίϊγιε ἰο πισαφί οτγ ΐτθ5 

αὔύεγ “ογεογ,, αριαἱ γεγδε {0 5:4776716167. ὁ147, 
εἶέν ἐο ἐλδ γϑΐς οΥ δίδαδιεγε. 

ΘοΟβϑο τ9 αὐτῆς. ὙΤμαιΐ5, τῆς ποιή- 
σεως. ΟἿ. ΥἹ 503 Ε 722. 

20 τὸ γὰρ καὶ τοὺς ἐπιεικεῖς. 

595 Β. Η͂ 
ΘΟΒῸ 23 τινὰ τῶν ἡρώων κτὰ. (. 

ΠΙ 5387 ἢ. ἴῃ ῥῆσιν--κοπτομένους ἴΠπ6 
σοπίτγαϑβί 15 θεΐννεεῃ ἃ ῥῆσις ΟΥ̓ Ξεἴ ΞΡΘΘΟἢ, 
ΒΡοΙζθὴ δῃα ποῖ βυησ, “' 4118165 πηα]ΐαα ἴῃ 
{ταροεαϊ5, Ἐπ ρΙ ἢ]. ργϑθβαγίτη ἡ ((45- 
Δαθοη ἀρὰ 41] απτα), ἀπα κομμοί, 
ὙΠΟ ἀγα σαησ. Ηδπος ἢ καὶ---κοπτο- 
μένους, “ΟΥ̓ 1ῇ γοὰ πκ6 5ἰησίπσ απᾶ Ὀϑαί- 
ἴπσ [ῃ6 Ὀγθαβί,᾽ 15 βετγίβοι!ν δοουγαΐθ, δα 
ν οὐρῃξ ποΐ ἴο οβαησε καὶ ἄδοντας Ἰπίο 
κλάοντας οΟΥ κλαίοντας (1 Αβί, Ο(ορεῖ, 
Βαϊζευ) οὐ ἄδοντας ἱπίο ἀλύοντας (ΜΙ 
ὙΝΊΠΟΚΟΙ πα ηη). ΕῸΥ ἢ καί οἵ. 500 Α 71. 
ὙΠΕῈ τϑδάϊηρϑ τινὰς---ὄντας---ἀποτείνοντας 
ἴῃ Φ΄ ἃ 50η16 Οἴ ΠΟΥ Μ88 86 ΟἿΪῪ δἰ θηλρῖβ 
ἴο ΟὈΙΘγαΐθ {ΠῸ σοτηποη ᾿γγεσι αν οἵ 
ἃ 5ηριαγ (τινά εἴς.) ραβϑίησ ἰηΐο ἃ 
Ρίατα! : 566 ΟΠ 1 3474. [Ιομαγᾶβ "505- 
Ρεοῖβ᾽ ἐμαί ΡΙ]αΐο. ψγοίθ μιμουμένου---ἀπο- 
τείνοντος---κλαίοντος ---κοπτομένου. ὙΠῸ 
φοΠπ]δοΐαγα 15 ἃ5 ἸΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ 85 ἴΐ 15 θο]4. 

25 χαίρομεν κτλ. ΡιΙγ, Δοοοταϊπρ᾽ ἴο 
Αὐϊβίοιβ, ἃ5 νγῈ}] ἂβ Ῥ]αΐο, 15 ἀυουββα Ὦν 
Τιάρεαν : 566 2 οδί. 6. 14400 27. ΜΝ ΊῊ 
συμπάσχοντες κτλ. οἴ. Ατἱδί. 2 ο͵. Θ 5. 
13403 12 ἔτι δὲ ἀκροώμενοι τῶν μιμήσεων 
γίνονται πάντες συμπαθεῖς, «πα ΜΙῊ 
ἐπαινοῦμεν ---διαθῇ λατὺυςΣ 8ὅοο Ὁ ὃς ἂν 
δακρῦσαι μάλιστα τὴν θύσασαν παραχρῆμα 
ποιήσῃ πόλιν, οὗτος τὰ νικητήρια φέρει, 
λϊ]. 48 Α τάς γε τραγικὰς θεωρήσεις, 
ὅταν ἅμα χαίροντες κλάωσι απὰ 70} 535. 
9566 αἴϑοὸ οὐ ὁού Β δΔῃηᾷ 1Π 303 Ὁ. 

66 οἢ 

20 

25 
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» ΟΥ̓ Ἂ - “ Ων 

ὡς ἀγαθὸν ποιητήν, ὃς ἂν ἡμᾶς ὅ τι μάλιστα οὕτω διαθῆ. Οἶδα: 
“- 7) ο΄’ - “ ΄ “- 

πῶς δ᾽ οὔ; Ὅταν δὲ οἰκεῖόν τινι ἡμῶν κῆδος γένηται, ἐννοεῖς αὖ 
[ 8 .ἢ ὌΝ ΠΝ Ψ ἊΝ θ0 Ἂ ὃ Ψ, θ ε 2 " 

ὅτι ἐπὶ τῷ ἐναντίῳ καλλωπιζόμεθα, ἂν δυνώμεθα ἡσυχίαν ἄγειν 
“- . “ Ν ᾽ Ἂς -" 

30 καὶ καρτερεῖν, ἰὶ ὡς τοῦτο μὲν ἀνδρὸς ὄν, ἐκεῖνο δὲ γυναικός, ὃ τότε Ἐὶ 
5 “- Ε] ὅοὶ ΓᾺΡ " “ 3, τα ΡΟ 5 , - ἘΜ 

ἐπῃνοῦμεν. ᾿Εννοῶ, ἔφη. Ἦ καλῶς οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὗτος ὁ ἔπαινος 
ΕΣ ΑὐΦΊΌΚΑΝ ΨΝ “ ΕΝ ἫΝ ς , Ἀ ᾽ -."Ὁ Ε] ᾽ 

ἔχει, τὸ ὁρῶντα τοιοῦτον ἄνδρα, οἷον ἑαυτόν τις μὴ ἀξιοῖ εἶναι ἀλλ, 
2 ἤ », νΥ̓ , 3 Ἂς {ἐ Ν :} - 

αἰσχύνοιτο ἄν, μὴ βδελύττεσθαι ἀλλὰ χαίρειν τε καὶ ἐπαινεῖν; 
Ν 75 Ν᾽ ᾿ ΒΕ οἢ , 18. 

Οὐ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐκ εὐχόγῳ ἔοικεν. [ Ναί, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ ἐκείνῃ γ᾽ 600 
ς ἐδέον , Ὁ ΓΝ, “» “ Ν ἥ ΄ ΄ ᾽ 

αὐτὸ σκοποίης. Πῇ; Εἰ ἐνθυμοῖο, ὅτι τὸ βίᾳ κατεχόμενον τοτε ἐν 
»“» Ὁ δὶ “ “ 

ταῖς οἰκείαις ξυμφοραῖς καὶ πεπεινηκὸς τοῦ δακρῦσαί τε καὶ ἀπο- 
- Ὁ Ἔ Ἁ “ 

δύρασθαι ἱκανῶς καὶ ἀποπλησθῆναι, φύσει ὃν τοιοῦτον οἷον τούτων 
Ὁ Ν ἴω ἘΝ ψ- δ - “-“ 

ς ἐπιθυμεῖν, τότ᾽ ἐστὶν τοῦτο τὸ ὑπὸ τῶν ποιητῶν πιμπλάμενον καὶ 
-» Ν Ν 7 , ς “- “ ᾽ ξ ΡΝ 

χαῖρον" τὸ δὲ φύσει βέλτιστον ἡμῶν, ἀτε οὐχ ἱκανὼς πεπαιδευ- 
7 ᾿ ἡδὲ ἔθ Ρ] "Ρ ἈΝ Ν “ θ ͵ὔ ͵7 

μένον λόγῳ οὐδὲ ἔθει, ἀνίησιν τὴν φυλακὴν τοῦ θρηνώδους τούτου, 

ἅτε ἀλλότρια πάθη θεωροῦν, καὶ ἑαυτῷ οὐδὲν αἰσχρὸν ὄν, εἰ ἄλλος Β 
3 -“ [ον -“ 

ἀνὴρ ἀγαθὸς φάσκων εἶναι ἀκαίρως πενθεῖ, τοῦτον ἐπαινεῖν καὶ 
2 - 5 Ε » - , «ς - Ἂ ε ΄ Ν ΕῚ ΕΥ 

το ἐλεεῖν: ἀλλ᾽ ἐκεῖνο κερδαίνειν ἡγεῖται, τὴν ἡδονήν, καὶ οὐκ ἂν 
- - “ [ν᾿ “- 

δέξαιτο αὐτῆς στερηθῆναι καταφρονήσας ὅλου τοῦ ποιήματος. 
Ἂν 7 θ ,ὔ 53 ὃλί Ν ΄ “ Ψ λ . 

ογίζεσθαι γάρ, οἶμαι, ὀλίγοις τισὶν μέτεστιν, ὅτε ἀπολαύειν 

12. ἀπολαύειν ΑἸΠ; ἀπολλύει αἱ νΙἀείαγ σοτγ. Δ5. 

-πΞ, οι σῦν τ 5 ----- 55-------ςς--ςς-ς-- -------  ---- --π-- -  ν 

ΘΌΘΑ τ ναὶκτλ. [115 ΠΠΓΘΑΘΟΠΔΌ]6 
ἴο ἴαϊςε ρίβαβισα ἴῃ δηα ῥγαῖβα 510 Ἔχ ϊ- 
ὈΙΠΟΙΒ ; ΟΥ̓ {π6 ἀρρείϊε ἴο νγῃῖο ἢ {Π6Υ 
τϊηϊϑίου ἰ5 οπθ ΨΠΙΟἢ ἴῃ {Π6 οαβε οὗ οὐἵ 

οὐ ἱπαϊν  ἅπ8] τηϊδίοσί μθϑ να ἀγα οατϑία] 

ἴο Ὑϑρύεβ5. {8 ῖκθοη ροϊηΐβ ουἱν {παΐ ναί 

τῶν. ΟἿ. αἷϑο ἴῃ6 ἄοιθ]θ τείδγθπηος οὗ 
αὖ--αὖ ἴῃὰ οό σ. Μαᾶνὶρ οοῃ]εοίαγαβ 
αὔτ᾽ ἐστι τοῦτο, ἈἰοΠαΥά5 τοῦτ᾽ ἐστὶν αὐτό. 
ΤοΠοΘ τϑδᾶ τοῦτό ἐστιν Ὑ] 1 φ ἀηα ΕἼοΥ. ὕ), 
Ῥαΐ [ἤθϑτα 15 ποῖ βυΐποϊθηξ γϑαβθοῃ Τοῦ 
ἀεβογέηρ τῃ6 Ῥεϑδὲ μ5885.. ΟἹ [Π6 [ΠΘΟΥΥ 

( “σαῃζ γβομε ᾿᾿ ΘομΠ ΘΙ 46Υ) ἀϑϑθηῖβ ἴο ναί 

ΟἸδαοο μ45 751 5414, νἱΖ. οὐκ εὐλόγῳ ἔοικεν, 

δια ἄοες ποῖ πηθδηῃ ναΐ, εὐλόγῳ ἔοικεν, ἃ 5 

7. ἀπᾷ Ὁ. ξβιρροβε, [ακίπρ' ναί 45 {Π6 6α4α]- 
ναϊθηΐ οἵ [πΠ6 ΕὙ ΠΟ 952. 

2 κατεχόμενον τότε: νἱΖ. ὅταν οἷ- 
κεῖόν τινι ἡμῶν κῆδος γένηται (6ο5 ΤΡ). 

5 τότ᾽ ἐστὶν τοῦτο κτλ.: “ἰ5 οη [Π056 
οοςαϑίομβ ἴῃς ρατί οὗ οὐγ παίατα ὑνῃΐϊοῃ 
ἴπ86 ροεῖβ βαιίβίγ πᾶ ρ]βαββ. τοῦτο 15 

{π6 βυθ]εοι, δμὰ τερεαΐβ τὸ βίᾳ κατεχό- 
μενον κτᾺ., ΜΏ116 τὸ---χαῖρον 5 ἴῃ 1Π6 
Ρτγεάϊςαίθ. Α ἀἰπηου]ν μὰ5 Ῥεθη [6]} Β6- 
οαπβα τότε ΠΟΥ τοίειβ ἴο ροβίϊοα! ὃχ- 
ἘΙ Ι[οη5, ννῃθύθαβ (ΠῸ6 οἴμευ τότε μα ἃ 

ΑἸ ουθης τοίδσσεποα ἢ θὰΐ ἰῃ6 ερΠπαίϊο 
Ῥίαος οἵ [με βεοομᾶ δάνθιυ ϑ5θθπὴ5 ἴο 

Ρίαος ἴξ ἴῃ ορροβί[οη ἴο [Π6 ἢχϑβί, απᾶ 

τιϊδίαϊςε 15 τηδάθ ἱπηροβϑί Ὁ] 6. ὈΥ {Π6 Ρῥτα- 

β6ποθ ἴπ ἴῃς οπε οᾶβα οἵ ἐν ταῖς οἰκείαις 

συμφοραῖς, ἴῃ [Π6 οἰ Π6Υ οἵ ὑπὸ τῶν ποιη- 

οἵ Τγαροθαγ ᾿ηνοϊνεα 1 [815 βθηΐίθηοθ 566 
60οὐ Β 31. 

7 τοῦ θρηνώδους τούτου. 
ἀγανακτητικόν 604 Ὲ. 
6068 8 ἑαυτῷ. ““ῬΙαίο Ρα5565 ἴγουὴ 

τῆς γαϊϊομαὶ ρατὲ οἱ 508] ἴο {Π6 τηδῃ Ὠϊτη- 
561 7. ἀπά Ὁ. Ἡξδηος καταφρονήσας 
θεῖον. πα δῃξῃθϑὶβ ἢ ἄλλος ἀνήρ 
τα κα5 [6 τηθδηϊηρ Οἰθαγ ; Δ Π4 ἃ 51Π}}18 0 
ΤΥΔηϑἰτ0η ΟΟοι8, 85. ΘΟΒηΘΙ δ Ροϊηΐ5 
ουΐ, ἴῃ ΨΙ 4864: 566 450 ποίβ δᾶ Ιου. 

11 καταφρονήσας-- ποιήματος. δ 
σαηποῖ Ὀυΐηρ ΠΙΠ1561Ε ἰο ἄδβρίβε [Π6 ὑνῇο]α 
Ῥοθηι: γαῖ {Ππαΐ 15 {Π6 ΟΠΪΥ 5αίθ (Βϊηρ ἴο 
Ὧο. τοι {Πἰ5 ροϊπξ οὗ νῖϑνν Ῥ]αίοβ ον 
καταφρόνησις ὅλης τῆς ποιήσεως 15 ἴῃ Ἰἴ561 
(Π6 βἰτοηροβί [θβϑιϊηοηΥ ἴο 1Ππ6 πο] νν]οἢ 
Ῥοείτν πα οἡ ῃΐπη. 8366 οἢ 505 Β- 

τ2 ἀπολαύειν --οἰκεῖα. ΟἿ, ΠΙ 305 Ὁ ἢ. 
δια Ζατὺς 656 Β. 

966 οἢ τὸ 
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ἀνάγκη ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων εἰς τὰ οἰκεῖα" θρέψαντα γὰρ ἐν ἐκεί- 

νοις ἰσχυρὸν τὸ ἐλεεινὸν οὐ ῥάδιον ἐν τοῖς αὑτοῦ πάθεσι κατέχειν. 

᾿Αληθέστατα, ! ἔφη. ἾΑρ᾽ οὐχ ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ γελοίου, 

ὅτι, ἂν αὐτὸς αἰσχύνοιο γελωτοποιῶν, ἐν μιμήσει δὲ κωμῳδικῇ ἢ 

καὶ ἰδίᾳ ἀκούων σφόδρα χαρῇς καὶ μὴ μισῇς ὡς πονηρά, ταὐτὸν 

ποιεῖς ὅπερ ἐν τοῖς ἐλέοις; ὃ γὰρ τῷ λόγῳ αὖ κατεῖχες ἐν σαυτῷ 

βουλόμενον γελωτοποιεῖν, φοβούμενος δόξαν βωμολοχίας, τότ᾽ αὖ 

ἀνίης καὶ ἐκεῖ νεανικὸν ποιήσας ἔλαθες πολλάκις ἐν τοῖς οἰκείοις 

16. ἃν Θοπηεοίάαεου : ἂν οοαά, τ. μὴ μισῇς Α": μιμήσῃς (εϊε) ΤΙ εἰ πἰδὶ [ΑΠΟΥ 
ΑἹ: μιμήση Ξ|: οὐ μιμήσεις Φ. 20. ἀνίης Ἐ 1 3Ζ: ἂν εἴης Α : ἀνείης 11. 

13 θρέψαντα--- κατέχειν. Ρ]αίο ἀπά 606 σ 15 ἄρ᾽ οὐχ κτλ. ΟΥ ΠῚ 
Αὐβίοι!β ἄρύεα ἴπ μοϊαϊηρ ἱπαὶ ΡΙΓΥ 15. 388 Ε. 
ὁπ οἵ {π6 Ρυΐποῖραὶ δπηοίίοπβ ἴο νυ ΊΟ ἢ 
ΤτΑρΘαΥ τηϊηϊβίειβι ὙΠ Ροϊηΐ δἱ ψ ΠΟ ἢ 
(ΠΟΥ Ῥατί σΟΠΊΡΑΠΥ 5 ΠΕγα {ΠΕΥ ὈΘρΊη 
ἴο ἄϊδοιι55 {Π6 εἴϊεοϊ ργοάαοθα Ὡροῖ Πυτηδῃ 
1|ὸ ἀπ οοπάποϊς ὈΥ ἴῃς ἱπάπ]σεπος οὗ 
{Π15 διποίΐοη ἴῃ {Π6 ΠΥ ΠΊΙΟΥΥ οὐ {Π6 βίαρϑ. 
Αοοοτάϊηρ ἴο ΡΙαίο, ἴπΠ6 δῃηοῖοη ΘΎΟΥΒ 
ὈΥ νψνῆαὶ 11 (δε 45 ροῃ, ἀηα ῬΘΟΟΠΊΕ5 ΤΠΟΥΘ 
Δα πλογα του Ὁ] βοπιβ ἀπα ἀε]δίευίοιιβ ἴῃ 
γεὰ] 116, {π6 ποῦ χα ἱπάυ]σα τ αἱ {πΠ6 
ἐπεαίτε : δοσογάϊησ ἰο Αὐἱβίοι!β, ἱγασθαν 
εἴδοείς. (πΠ6 “Ριγραίίοι ̓  οὗἨ ΡΓῪ ἀπ 15 
Κἰπατθα δἸηοίϊομβ δῃα ἰεπᾶβ ἴο ἴτβε τι8 
ἔγοιη {ποῖν ἀουλϊηοη ἴπ τηαί(οθυβ οἵ ΤΟΥ 
βευϊοιβ τηοτηθηΐ (2 οεΖ. 6. 1440" 27 εἴ 8].). 
Αὐἱβίοι Ια ἤορεβ ἰο εἴςος ὈΥ πιθαηβ οὗ 
{πϑαίσιοαὶ ϑετηυ]αίοη ννπμαΐ ΡῬ]αΐο ννου]ᾶ 
αἰϊαΐη ὈΥ βΞἰαγνίησ {Π6 Ἑπηοί!οη5. ανεῃ ἴῃ 
ῬΙαγ. [1 15 οθνίουβ {παΐ (ῃ6 Αὐἱβίοιε]δῃ 
ΠΕΟΙΥ οἵ ἰῃ6 αἀταπία τνᾶθ ἴῃ {Π|5 ἴπη- 
Ροτίαπε γαϑρθοὶ ἀθνεὶορθα ἴῃ αϊγθοῖ δπά 
σοπβοίοιι5 δηΐαρσοηΐβιη ἴο {Π6 Ρ]αϊοηΐς, ἴο 
ψοἢ, ἴῃ ΟἴΠΘΥ Ῥαγ !ου]αγ5, ᾿ξ οννῈ5 πη Οἢ : 
566 ΕἼΏΒΙΟΥΙ ΖΖαίογε τὲ. αἴό “41γ]5ί. Φοο ΪὮ 
ΡΡ. 96 Π΄. 1 {Π1η1κ 1 πλὰν [Αἰτ]ν 6 ἀὐρτεᾶ 
μαι ῬΙ]αΐοβ νίενν ἰ5 ποῖ 1655 ἰτυε8 ἴο 
δχρεηίθησα ἔῃδη {παΐ οὐ Αυβίοι!α ; [Ὸὺ ἃ 
βρθοίδοϊθ ψν ῖοῃ “Ρυγροβ᾽ (Π6 ἐλεεινόν ἴῃ 
ΟΠΘ ἸὩΔΠ ΠΊΔΥ 5{ὙΘΠΡΊΠΘη ἴ{ ἴῃ Δ ΠΟΙ ΠΕ 
Δα τηαϊτα Ὠϊπὶ το {Π8Π δνϑὺ ἰπο]]πηθα 
ἴο 56! -ριῖγν. Οπ {Π6 σοπίταβί θεΐνγεεη 
1ῃ6 ῬΙαίοηϊς απ Αὐϊβιοίθ!αη νίθνν5 566 
Βυίομεῦ “1γ1ελοίδ» 1 λεονν ὁ Τοείγγ3 εἰς. 
ῬΡ. 237-,δύϑ, Ἔβϑρβοϊδ!!ῦ 241 ἔ., δπᾶ ἴου 
Αὐἱβίου θ᾽ ἄθριὶ τὸ ῬΊ]αΐο ἴῃ ἢϊ5 ἀθἤηιοη 
οἵ ἰτασεᾶν σοηβα]ὲ {Π6 Θχοθ]]θηξ αββαῦ οὗ 
ΘΙο εοὶς Ζεγ Ααέλαγοίεγγαρέ ἴῃ ὨΪ5. ζγρθγς. 
σηγ ἢλ1,. «. Ο7. ῬΡΌ. τύ5---ι8ο. 

14 ἐλεεινόν. ἐλεεινός απὰ ποί ἐλεινός 
ἦβ [6 ῬΙαίοηϊς ἴοστὴ οἵ {Π15 ννογχά : 5686 
ΘοῆδηΖ “λαδάο Ρ. 1]. 

ι6 ὅτι κτλ.: 11. “[Παὲ νυ βαΐδνευ 6β5 
γοῦ νγου]Ἱά 6 ὩϑΠαπηθα ἴο τηαῖκα νου βε]Γ, 
πὲ ΠΟ ἢ γοὰ ἀγα τσ ΠΥ Ρ]Θαβεα ἴο 
ΠΘΑΥ ἴῃ ΘΟμΪς ΓΕΡΥΘβαπίδί 95, ΟΥ̓Ϊΐ ΤηαΥ 
Ρε ἴῃ ρτϊναίε 116, πα 4ο ποΐ Παΐε «5 Ραά, 
τοῦ ἀθ {Π6 βατὴβ {πἰησ ’ εἴο. “Ὑνμαΐενογ᾽ 
15 ἰγβαίεα δ5 βεαυϊναϊθηΐ ἰο “1 δηγ᾽: 568 
πο Σ. (071. (7: τὁἫᾳ Ῥ- 045: 1 ΠΒδνα 
[ο]ονγεα ϑομποίάθυ ἴῃ υυυϊτησ ἅν οὐ ἃ ἄν 
ἰηβίεδα οἵ ἄν (566 ε7. 21.), δ! Ποῦ ρ ἢ ἢς 
σῖνεβ πο οἰ πεῖ ᾿πβίαῃοθ ὑγΠεγα ἄν ἀρρβαῦβ 
ἴο ἀο ἀοιῦ]α ἀπγ πὶ {Π15 ἔαϑῃϊοη. Τὴ 
τιδᾶσα, Ποννανοῦ, οασῃΐ ηοΐ οη {Πα δοοουηΐ 
ἴο Ὀ6 Ργοποιπηοθα ΠΡΟ 5510 16 ; [ῸΥ Οα565 
ἴῃ ὙΒ]Οἢ ἃ 5] 916 γο]αίϊνε Ῥγόποιῖιη ξΟΥ Ώ5, 
8ἃ5 Πεῖθ, {πε οδ]ϑοξ οὗ ἔνψο ορροβίπησ 
οἰαιιβεθ, Οὴ6 τεργεβαπίίησ ἃ ΠΥροιθιῖο}], 
[η6 οΟἴΠΕΥ δὴ δοίι] βιϊαδίῖοη, 8.6 δχ- 
ἘΥΘΙΉΘΪΥ ταῦθ. Κ ε 5ῃοι1α 4150 ΧΘ ΘΠ ΘΓ 
{Παΐ ὅς 15 Οσοαβίομα!Π]ν ἀ5εα ᾿ηϑίθδα οἵ ὃς 
ἄν ΜΊΓ {πε σι] ποίνα, ανθῃ 1η οἰ ββῖοα] 
ῬΙΌΒΘ, δοοογάϊηρσ ἴο {πΠεῸ θεϑδὲ Μβ88 : 6.5. 
Δατὺς 737 Β: 566 αἷἰθοὸ ΚΌΝπεΥ 67. 67. 11 
ῬΡ-. 2ούό. Α βεηΐίβηςε {|κ6 {π6 ργδβθηΐ 15 
τηδἦθ βαϑῖεῦ ὈῪ {π6 τηθῖθ εχἰβίθδῃοθ οὗ 
5.10 ἢ Δῃ Ἔχοθρίϊοπαδὶ {Πρ εν οἵ βίγ]6. Ἐὸογ 
(η6 οοτγιρίίοη οἵ ἅν ἰο ἄν οΕ (ΜΙ 
ΘΟΠηοΙ 46) Οογρ. 486 Ε. ΑἹ] οἴμοι 
αἰτοιηρίβ δὲ εἸηθη δι! οη--- Πα {ΠΥ ἀγα 
ΠΛΠΠΘΙΟΙΙ5---τϊηνοϊνα ἴοο τὰ οΠαησ: 
566. Αρρ. 111. 

17 ἰδίᾳ; 1.6. ““1ηΐγα ῥυϊναΐοβ ραυθοβ 
εἴ Ὁ [ἰ5, 41 αγίεπη πὸ ρῥτοπίεηιατσ ἢ 
(Θομηθι θυ). Τῆς ννοτὰ Πα Ὀθβη Πε]4 ἴο 
ΥΘίου ἴο νυ ηρθ ἢ Ρχόβα: θαΐ 566 Οἢ 1 
3063 Ε. 

18 αὖ κατεῖχες. αὖ 15 ““1ἴ6η), αἰ ἀηΐοα 
θρηνῶδες ᾽" (ϑ141ΠΠὈαὰτὴ). Μαανὶρβ. οοη- 
Ἰδοίατα ἄν 5ῃοι]α ποῖ ὈῈ δάορίβα(. Τῆς 
ΒΘσοηα αὖ (τότ᾽ αὖ) Ροϊπί5. {πε σοπίτακί 
Ῥείνςοη κατεῖχες ἀπά ἀνίης : οἵ, οὔ Α ». 

20 
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ἐξενεχθεὶς ὥστε κωμῳδοποιὸς γενέσθαι. Καὶ μάλα, ἔφη. ἰ Καὶ περὶ Ὁ 
5 Ν “ Ν “-“ ε “ 

ἀφροδισίων δὴ καὶ θυμοῦ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐπιθυμητικῶν τε 
δὰ ἴον δ ΟΝ Λ ΕῚ “ “τ , ΄ Α ΕΖ οἱ 

καὶ λυπηρῶν καὶ ἡδέων ἐν τῇ ψυχῇ, ἃ δή φαμεν πάσῃ πράξει ἡμῖν 

ἕπεσθαι, ὅτι τοιαῦτα ἡμᾶς ἡ ποιητικὴ μίμησις ἐργάζεται; τρέφει 
Ν “ “ -“» 

55 γὰρ ταῦτα ἄρδουσα, δέον αὐχμεῖν, καὶ ἄρχοντα ἡμῖν καθίστησιν, 
δέον ἄρχεσθαι αὐτά, ἵνα βελτίους τε καὶ εὐδαιμονέστεροι ἀντὶ 
χειρόνων καὶ ἀθλιωτέρων γιγνώμεθα. 
δ᾽ ὅς. 

Οὐκ ἔχω ἄλλως φάναι, ἢ 
Οὐκοῦν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅταν ἰ Ομήρου ἐπαινέταις Ἐὶ 

, Ξ- ἐντύχης λέγουσιν, ὡς τὴν “Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος ὁ ποιητὴς 
Ν “- ’, καὶ πρὸς διοίκησίν τε καὶ παιδείαν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων 

7 , , “ 

ἄξιος ἀναλαβόντι μανθάνειν τε καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ποιητὴν πτάντα 
Ἀ “ , κι - 

τὸν αὑτοῦ βίον κατασκευασάμενον ζῆν, φιλεῖν μὲν χρὴ καὶ 
3 ͵ - », ᾿" "1 Ψ ᾽ ἣ ἀσπάζεσθαι ὡς ὄντας βελτίστους εἰς ὅσον δύνανται, καὶ συγχω- 
ρεῖν “Ὅμηρον ποιητικώτατον εἶναι καὶ πρῶτον τῶν τραγῳδοποιῶν, 

, “8 - “-“ - 

εἰδέναι δέ, ὅτι ὅσον μόνον ὕμνους θεοῖς καὶ ἐγκώμια τοῖς ἀγαθοῖς 
“ ΄ " ΄ 2 Ν δ ς , “ 

ποιήσεως παραδεκτέον εἰς πόλιν" εἰ δὲ τὴν ἡδυσμένην Μοῦσαν 

ΘΌΘΡ 21: καὶ περὶ ἀφροδισίων κτλ. 
ΟἿ ΠΙ 380 Ὁ ἢ, δἀη6 ((οΥ {Π6 Ῥβυομοϊορῖοαὶ 
[ΠΘΟΥΥ οἵ {Π15 Ραββαϑθ) βιρτα 602 Ο 72. 
ὅτι, ὙΠΟ ἀδρεμαβ οα ὁ αὐτὸς λόγος, 15 
ΘΑΞΥ ἜΠΟΙΡῊ ἰξ νγε γείδϊη ὅτι ἴῃ Ὁ : οἵ. ΝῚ 
510 Ὁ οὐκοῦν καὶ ὅτι κτλ. ἀηᾷ Ἰηἴτα 613 Ὁ 
καὶ αὖ καὶ περὶ τῶν ἀδίκων ὅτι κτλ. 
ΟΠ υνῖβα ὅτι θθοοηι65 αχίγεμηθ]υ ἀπ που], 
ΔΙΠορῊς ΒΘ. ΠΡαῦ ἀπ Ναευκίτο (1π 
ἢ. δοὰ ψιωαεςί. 2.12. τ Ὁ. 40) [μϊηὶς {Ππαΐ 
ὁ αὐτὸς λόγος ἐστίν ΥὴγΔγ δνθὴ {Ππ6ῃ Ὀδ 
ΒΌΡΡΙΙΕα. ὙΠπ6 νγοτὰ νγὰβ ΔοοοΥαΙΠΡΙΥ 
βιιϑρθοίβα Ὀγ Αβί δηα Ὀγαοϊςοιβα Ὀγ Βαϊζου. 
Μαάνὶρ σοπ͵]δοίατεβ ἔτι, ἀπα ΚΙΟΠ αι 5 
νου] τορίαςα ὅτι τοιαῦτα ὈΥ ἕτερα τοιαῦτα 
ΟΥ οὐ τὰ αὐτά (απηάειειοοα 1πἰοΥγοραινε ]}). 
ΤΠδ τϑουσσθηοα οἱ ὅτι 15, ποννενεῖ, 16 
οἰγοηροϑί αν άεησα ἴῃ ἕανοιτ οἵ 115 θη απ 6- 
Π655 Ροίἢ Πεῖα απᾶ ἀρονθ. 8566 ἄρρ. 11. 
ἼΠΕ Ρῥγοποιῃ τοιαῦτα ἴαἸκ65 115 ΤΠ] θ δ ΠΙηΡ 
ἔγοπι ἀφροδισίων εἴς. ὙΤΠΕ ποίς οἵ ἱπίου- 
τοραίΐοη αἰΐίεσ ἐργάζεται νγὰ5 αἀὐάεβα ὈΥ͂ 
ΘΟΒποίάθσ. Οἡ ἄρδουσα 5668 ΝΠ 550 Β 722. 
606 Ετὶἴ! 288 Ὁμήρου ἐπαινέταις. 

Τουματ]Ὲυ ἀπ ΘΒ ΠΠπ σα ρροβα {παὶ Ρ]αΐο 
Πα5 Αμεβίμθη65 ἴῃ Π15 πη: θὰ 566. Οἢ 
598 Ὁ. ἱ 

31 ἄξιος. ΟδΙΏΡΡ6]] ννὰβ {π6Ὸ ἤγϑιὶ ἴο 
Ῥοϊπί ουξ {πὲ ἄξιος, ἀπ ποὶ ἄξιον, 15 {Π6 
τεδαϊηρ οἱ Βαγ9 Ἂ: ὙΠΠΕΙ͂Β ἴ5 πὸ ΜΘ 
Δα ΠΟΥ οἵ δὴν [εἰ πα οσ ἄξιον, ἀῃὰ ἴἰ 15 
1Π{Ὑ] σα] }Υ Πλ 0} 1Π ΓΘ ἸΟΥ, 

607 Α 3. πρῶτον τῶν τραγῳδο- 

ποιῶν. 866 οἤ 5085 Ὁ. 
4 ὕμνους--ἀγαθοῖς. Τῃ Ζατὺς 8οι Καὶ 

--ὃ02 Α [Π6 58Π16 Ἔχοθρίϊ οῃβ ἃγα δἰϊοννεά. 
. Ῥνβῃ γα] ρίοιιβ Πγ ΠλΠ5 νου] [411 ἀπά οσ (Π 8 
Πεαάϊηρ οἵ μίμησις, ἀοσογαϊησ ἴο ΡΙαίο᾽5 
ἀεπηϊίοη οἵ [Π6 ἴθυμὴ : 50 {Ππαΐ 1 ἰβ ὁποα 
ΤΊΟΥΘ Οἶθαῦ ἴπαΐ Πἰβ. γ6 8] ΠΠΑΥΓΟῚ 15. ποῖ 
ἢ Τηλαίοη. ἃ5 ϑπιο, ας ΟἾΪΚ ΨΥ] 
Τυηϊαίϊϊοη οἵ ἴπ86 ἴαϊβα δῃᾶ ἱπηηιοῦδὶ. 
5686 οἡ 5095.Α. ΕῸΓ {π6 σοῃϑβίσιοιοη οἵ. 
(ἢ 514] Ὀαπ πη) δνϑιζ. τ04 Ὁ τοῦ ἐγκω- 
μίου τῷ "Ἔρωτι. ἴπ ΡΡ. 55--59 οἵ ΠΙ5 
,μΟἼοἠέμεγεο α.  οσσῖε ἦη αἷδγ φίαί. Φλτ. 
ΘΙΒΠ]Πη οῖνεβ δὴ ᾿πίθυθϑίίηνσ Βἰζείοῃ οἵ {Π6 
κίηα οἵ Ῥοείγυν νοι Ῥ]αῖο ὑοῦ] πανα 
δαχη 64 ἴῃ 1Π6 Δ᾽ εῤιόδϊε. 

5 ἡδυσμένην. ΤΠ βαπη6 ψοτὰ ἰ5 
564 ὈΥ Αὐβίοι!α ἴῃ ἃ ΠΔΥΓΟΥΘΥ 56η56, 
νν ἢ ϑρεοῖῆο τείθσεποθ ἴο ψνηδὶ πα οοη- 
514615 {Π6 ἡδύσματα ΟΥ̓ Ξεαϑοῃίηρ οἵ ΡοεβίγΥ, 
ν]Ζ. τηδίτα δηα ΙΏΘΙΟαΥ : 566 ΒΟ ΕΓ 
Αγἱοίοίδς 7 λεογγ}7 ο77 2 οοίγγ εἴς. . 
146 ». 1. εις ἡδυσμένην Ῥοϊηΐ5. {πὸ 
ὙΑΥ ἰο ἡδονή; ἀπ [οΟΥ {παΐ τεαβοῃ 
Ῥ]δαβανα]ο ἡ 15. ἃ ποτα δα 0] 6 ἰγδηβ- 
Ἰαϊῖοι {πῃ ὁ ποηθυθα᾽ (1ονν 6) οὐ ὁ ΒΙΡΉΪΥ- 
βϑαβοηθά᾽’ (1). αδπὰ Ν.), δἰ πουρῃ τΠ6 
ΘΡ᾿[Ππεὲ αἰθοὸ βυιρροϑίβ ἃ σοιηραγίβοι. ΜΓ 
ΠΟΟΚΟΙΥ (οἴ. ὄψον ἡδῦναι 7 λεαεί. 175. Ε). 
ΕοΥ [168 βεπεπιθηΐ οἷ. ΠῚ 308 Α ἔ. αὐτοὶ δ᾽ 
ἂν τῷ αὐστηροτέρῳ καὶ ἀηδεστέρῳ 
ποιητῇ χρῴμεθα κτλ. 
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΄ ἡ “ 

παραδέξει ἐν μέλεσιν ἢ ἔπεσιν, ἡδονή σοι καὶ λύπη ἐν τῇ πόλει 
, ᾽ “ η ν - -» ΡΝ ΄ 3 

βασιλεύσετον ἀντὶ νόμου τε καὶ τοῦ κοινῇ ἀεὶ δόξαντος εἶναι 

βελτίστου λόγου. ᾿Αληθέστατα, ἔφη." 

ΨΝΠΠ. Ταῦτα δή, ἔφην, ἀπολελογήσθω ἡμῖν ἀναμνησθεῖσιν 
νὰ »,Ἅ Ψ ς ΑΜ Ψ , ΕΗ 5 - , ᾽ 

περὶ ποιήσεως, ὅτι εἰκότως ἄρα τότε αὐτὴν ἐκ τῆς πόλεως ἀπε- 
[4 , Φ' « Ν , διε νι “ 

στέλλομεν τοιαύτην οὐσαν" ὁ γὰρ λόγος ἡμᾶς ρει. προσείπωμεν 
Ν 3, «ΦΆ Ἁ “ ρ) “ 

δὲ αὐτῇ, μὴ καί τινα σκληρότητα ἡμῶν καὶ ἀγροικίαν καταγνῷ, 

ὅτι παλαιὰ μέν τις διαφορὰ φιλοσοφίᾳ τε καὶ ποιητικῇ. καὶ γὰρ ἡ 

9. ἀπολελογήσθω ΞιΦ: ἀπολελογίσθω ΑἸΙ. 15- 
οοῖγ. Δ3. 

ποιητικῇ ΑἸΠ: μιμητικῇ 

" τοῦ κοινῇ “λόγου: “(πε ρῥγίποῖρ! 8 
ὙΙΟΝ [Π6 ΠΟΙ ΠΠΙΠΙΥ 5141} [π᾿ ΘΥΕΤΥΥ͂ ἰη- 
βίδποθ πανα ρτοποιποθά ἴο ΡῈ {πε Ὀεβί.᾽ 
ϑεεὲ ὕοᾳ Β--Π, ψΠΕΙΕ ΟἿ ἘΧαΙΡ]6 οἵ 
ΘΌΟΝ ἃ λόγος 15 ριον! δ. ἘῸΣ λόγος ἴῃ 
τμῖ5 5βεηβα οἵ. (τ ἢ Θομηθ θυ) Ογιζ. 468 
ἐγὼ---ἀεὶ τοιοῦτος οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ 
ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ, ὃς ἄν μοι λογι- 
ἕομένῳ βέλτιστος φαίνηται. Τπ Πΐ5 Ξεσοῃά 
εἀϊίίοπ Αϑί νυ ιϑῃεα ἴο ρἷαοε. ἃ οοιϊητηᾶ 
αἴτεον βελτίστου ("1Ππᾶΐ ννΠοἢ Πα5 ἐνεσ ῬΘ θη 
Ἶυᾶροα Ρεβὲ ὈΥ 411, νῖΖ. τβαϑοῃ ἢ. ὙΤΗϊ5 
τἸηϊογργείαϊίοη ἰεηα5 ἃ σογίαϊη υνεῖσ με ἀπα 
αἰρηιν ἴο [πΠ6 οἰαιβα; πὶ {πΠῸ6 ΟἴΠΕΥ 15 
ΘΑβιου δηά τηοτα παίαγα!. Οἵ. 5ΠΟΥΘΥ ἴῃ 
Ἢ 7. ἙΠ- ΧΠῚ ῬΡ. 304. Β-:, ῬΙΔΕΘ, 6156: 
ὙΠ ετο ρτονί ἄθς ἀραΐηϑὲ νπαΐὶ Πα ἰακα5 ἴο 
Ῥε {Π6 δπίϊποιηΐδῃ ἰεμάεπου οὗ Ῥοείτυ ὈΥ͂ 
επδοίϊηρ Ππαΐ [ῃ6 Ῥοεῖ 514}} παρὰ τὰ τῆς 
πόλεως νόμιμα καὶ δίκαια ἢ καλὰ ἢ ἀγαθὰ 
μηδὲν ποιεῖν ἄλλο, Δα 5 ὈτηΪς 41] 15 
ψγοῦκ5 ἰἴο «4 ίαίε. οδηβουβῃὶρ (Ζατυς 
8οι1 6, 9), Αἰ[Πουρἢ ἴπ ἃ βιυΠ]τπρ Ῥαβθαρα 
οὗ ἰῃς Ζο γδίειες (200. Β, Ἐ) Π6 ΒΙπη561 
1πηϑἰϑί {μαὶ [τεθάοηι ἴ5 {Π6 νετῦ [1{6 οἵ 
ΡΟΘΕΥ ΔΠα Εν εΥΎ οἴπεν τί. ὅες ἹχλεθεΥ 
“Ῥιαίογε τε. 16 Ζοεδῖς ᾿. 71. 

607 Β-6088 7711ὲ χιηαγγεῖ ὀεοίτυθε) 
ΜῬλ]οσοῤῆν αν» Ζοοίγγ 15 γιοΐληγρ᾽ τότ ; 
διέ, 707. στε» οτυ: ῥαγέ, τὺ αγ.ὁ τοῦ γι ἐο ἐοέ 
Ζοείγγ γ τ 771, α5 5007: 5 516 ἴς ῥγουεαῖ ἐδ 
δε γιοΐ γιογεῖν φἰεασαγιέ, ὁμέ φγοβίαὀἼο. 71 
λόγι, τοῦ σα] τεέδ6 ο147 αγ,ριγι67ι{ αϑ α εἤα77)1 
ἕο ῥγοΐεεί οιέγϑεῖσες αραΐηοΐ ἀ67 7αδείγια- 
ἐΐογιδ , 707 ἐλὲ ἴσοι αὐ οίαζε ἐς φγεαίο7, ἔλα: 
2 αὐῥέαγ-. 

607 Β ο ἀπολελογήσθω κτλ. 566 
“7. π. ὙΠὲε τεαάϊηρ ἀπολελογίσθω--- 
δ711ε77γ167αία στέγιίο οΥ, ἀσοογάϊηρ ἴο Ηδρῖ- 
ΤΠ, σ,7χρηεἰα γι ἐχιίαία σπγιέ0---ἰΠου 6 
τεϊαϊηθα Ὀγ Ἡδγιηδηη ἂἀπὰ Βαϊζεν, ἴ5 πλιο ἢ 
1655 ἀρρτορυϊαΐε ἴῃΠαπ ἀπολελογήσθω : ἴοΥ 
τ[Π6 ψνΠο]ς οὗ τῃς ργβοράϊηρ δρίβοάς ἰδ. 8 

Ἂ. Ῥ, 1. 

ἀπολογία οὐ ἀεΐδποε οἵ Ῥ]αΐο᾽β αἰἰπᾶ6 ἴο- 
νγαγα5 Ροβίτν ἴῃ ΒΟΟΚΘ 1 Δ Πα ΠῚ (5954 72.). 
ἀπολελογήσθω 15 4150 ποτα ἴῃ δοοογύδῃοα 
ἢ ὅτι εἰκότως ἀπεστέλλομεν : ἀπά ἴΠ6 
γννογάβ ὁ γὰρ λόγος ἡμᾶς ἥρει “ΠΟ ἴδ) 
ΕΟΥ σα ηΐ, 41] 1115. 51 ΠΔ ἜΧβθατῖ, α ὉΠ 
4π| δχοιβασθ 58. ναἰπιουαηΐ (ΘΠ πο! 6). 
ὙἼΠΕ σουταρίϊομ, ἡ ἤ]ο ἢ γεουγβ ἰηΐγα 6ο7 ἢ 
ἴῃ Π, 15 ὈῪ Ὧο Τ]68ῃ8 Υ816 : 566 Θίβρῃδῃιϑ- 
Ηᾷδϑε 5.ν. ἀπολογίζομαι. 866 «50 οἡ ΨῚ 
4904. Οπ ὁ γὰρ λόγος ἡμᾶς ἥρει 566 
όο4α7:. προσείπωμεν δὲ αὐτῃτε"Ἰεῖ 5 
[611 Πεῖ αἷςο.᾽ Ὑ ἢ (Π15 τιδεὲ οἵ προσει- 
πεῖν οἵ. 11 275 Ε 22. 

13 παλαιὰ --- ποιητικῇ. ὙΠΕΙΕ ἃ1Ὲ 
ἔενν ἔγτασας οἵ {15 “αποῖθηΐ ἰεαᾶ᾿ ἴῃ {πα 
δχίαπί {ταρστηθπίβ οἵ θαυ] ταεὶς ροεσίτγ. 
ῬΙηάαΥ Γαγηῖβῃα5. ΟΠ, 27. 2ο9 δα. Βεγρῖκ, 
ἀτελῆ σοφίας καρπὸν δρέπειν (Ξαϊὰ οἵ {πε 
φυσιολογοῦντες : 566 ἄῦονε ΟΠ Υ 457 Β). 
ΤΠ ΘαΥΥ ΡΒ] οϑορΠεῖβ οἡ {ΠπΠ6 οἴμοι μαπά 
γαῖα σομβίδητν [Α]ΠἸὴρ ἔοι]! οἵ Ἐμιου, 
Ἡεβἰοᾶ δηᾷ {μ6 ροείβ. φεπευα!!ν οα ἴῃ θο- 
Ἰορσίοδὶ δῃᾷ πιουὰ] σγοιηᾶθ: 566 ου ὃχ- 
ΔΙΆΡΙς Ηετδοϊίαβ 27. 35, 43» 111, 1190 
Βγνναίθσ, δῃὰ Χαηορθαπεβ ἀπά Ετηρε- 
ἄοοϊος ἰη ἘΡ.7 8 82, 83, 1[404--140 ἢ. 
ὙΠΟ αἰυάε οὗ Ῥγυίπαρογαβ ννὰθ θα τα}}Κ 
ΒΟΚΕ116, 1 γε τηαὺ ἰγαδί ΠΙΘΥΟΉ τηιι5 ἀρ. 
1). 1,.. ΠῚ 21. νεη ἴΠοϑ8 ΡΒ] ΟϑοΟρ ἢν 5 
ΨΠ0 ἀείδηαεα Ηοτλεγ αϊα ποῖ νεπίμγθ ἴο 
ἴαϊζο πη αἱ Πῖ5 ννοτᾶ, θὰ Ππαὰ γοϑοτί ἴο 
τῆς Δ]ΠΘρουίοαὶ τηθῖ πο οἱ ἱπιογργθίδιίοι 
(ΗΠ 378 Ὁ 21.). Τα δηίϊαροηπίβιη Ὀείννθθῃ 
ῬὨΠ]ΟΘορΡἢΥ απα Ῥοείτυ---ἰης Ἰαϊίευ “Ἰτη- 
που ] Ἰβίησ ἴῃ ἱπηρο 5 Π8 Ὁ]8. ογθαί!οηβ {ΠῸ 
ἰτααϊ τομαὶ ἰαιιμ, ἴῃς [ουηθσ, 715 οἡ 
αοοοιῃΐ οἵ {παΐ (αἰ1ἢ, σοπάβπιπίηρ {Ποβα 
ογθαϊίοηβ Κύομὴ (2. .52. Ρ. 261) ---ννὰβ 
ἀρρυβοϊαίθα ἴῃ (5. ἔγιια Ηἰβίουϊοαὶ βρη ῇ- 
σαποα Ὀγ ἴμοβα Ογϑιϊαη ἀροϊορὶϑίβ ΒΟ, 
Ππ|κ6 ΟἸδπιθηΐ, τηαῖκα Ρἢ]ΟΘΟΡἢΥ ἃ προπαι- 
δεία ἴο (ΟΠ γἰΞιἰα ἰγ---ἐπαιδαγώγει γὰρ καὶ 
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λακέρυξα πρὸς δεσπόταν κύων ἐκείνη κραυγάζουσα, καὶ 

ις μέγας ἐν ἀφρόνων κενεαγορίαισι, καὶ ὁ τῶν λίαν σοφῶν 

ὄχλος κράτων, καὶ οἱ χεπτῶς μεριμνῶντες ὅτι ἄρα πένονται, 

καὶ ἄλλα μυρία σημεῖα παλαιᾶς ἐναντιώσεως τούτων" ὅμως δὲ 

15. λίαν Ἠξεγννετάθδη: δία Α. τ6. κράτων ὯοΘ: κρατῶν οσοἄά. 

αὐτὴ τὸ ᾿Ελληνικόν, ὡς ὁ νόμος τοὺς ᾿Εβραί- 
ους, εἰς Χριστόν. προπαρασκευάζει τοίνυν 
ἡ φιλοσοφία, προοδοποιοῦσα κτλ. (.57707)2. 
Τ 8. 718 Ὁ, 720 ἃ. (ΟἿ ΘΡΙ1855 Ζορῦς 
δ ρεγηηαίίζος ΡΡ. 3--5)- 

καὶ γὰρ---πένονται. 
{Π656 φαοίαιίομ5 πα5 πο θβθὴ ἀἰβοονογεά. 
ΤΠΟΥ 816 8}1 οτὴ ροείβ, 85. ΘΟ ηθΙ (ΟΥ̓ 
μοΙάς; Ῥαΐ νγα ουρπὶ ποῖ ἴο ἴαϊκκε παλαιά 
ἴοο 5ιγἰοι]γ, ἀπα ἰπίεσ ποσὰ ἴξ {Παᾶΐ 8}} 
οἵ ἰπθηὶ ἴθ υϑῪ οἷά. ΡΙαίοβ πιδΐῃ 
Οὔ͵εοι ἰ5 ἴο πῆαῖθ ουξ {παΐ᾿ ἢΪ5. 4αδτγοὶ 
ὙΠ ῬοΟΘΙΓΥ ἴθ ποίη πον, [ΟΥ̓ ῬΟΘΙΥΥ 
Δη4 ῬΠΠ]ΟΒΟΡΗΥ Πᾶνα ἡπαγγο }164 ἴγομη {Π 6 
δδυ]οϑὶ πηθο ἢ δπα ἴἰ 15 {πογείοτε ἰη- 
ΠΟΥΘΠΓΠΥ ῬτΟΡΔΌ]6 {Ππαᾶὶ {Π6 αοίαι!οη5 8γ6 
οἵ νεῖὺ ἀἰϊβξυεπὶ ἀαίεβ. ὙΠθτθ ἰ5 ΠῸ 
α 2γέογῖ γβθάβο Ψ ΠΥ 50π16 οἵ [ἢ 61ὴ 5Ποι14 
ποί "6 ΠῸΠΙ {Π6 σοΠίαΠΙΡΟΥΔΥΥ ἀγαμηᾶ ; 
Ῥαΐ βοπια οὗ {ποτὰ 5Ποὰ] 4 θ6 οἱάει; δηά 
{ποβο ψῆο τοίου {πε πὶ 411] ἴο οοτηθάν, 50 ἢ 
85 Αϑί, Ῥγδῃηῖΐ, δαπὰ δεῖμα (ὧδ γαί. σηαε 
}Ι. ε. οοί. ΟἿ΄. Ἱρέεγοδα Ὁ. 50 71. 4); 
οαπ ΠΑΙΑΪΥ ΡῈ τίρμι. 5611 1655 15 Ῥῇσει- 
ἄετευ Ἰυβιι Πθα ἴπ οἰτπρ {Π6 ΠῚ ἃ5 ΘΧρυθβ- 
βἴομϑβ οὐ [πε ἱπᾶϊσπαιίίοη νυ ΠΪοῖι, ἀοοογαηρ 
ἴο Πῖ5 οὐννῆ οπουϊζοηίις νίεννδ, ΒΟΟΚΒ 1Π 
Δ ΠῚ Πᾷ δτοιιβεά ἴῃ οοτηΐο ροαίβ (Ζ767. 
Ζδειέτιρ εἴς. Ρ. 34)- 
ἡ λακέρυζα-- κραυγάζουσα. Οἵ. δατυς 

ο67 α, Ὁ καὶ δὴ καὶ λοιδορήσεις γε ἐπῆλ- 
θον ποιηταῖς, τοὺς φιλοσοφοῦντας κυσὶ μα- 
ταίαις ἀπεικάζοντας χρωμέναισιν ὑλα- 
καῖς. Τηε. οοοαβίοθ. ὙΠΟ ρτονοϊκθά 
1Π|5. δϑβαὰ] ἀΡΟΩ ΡΠΙ]ΟΒΟΡΏΥ ννγα5---ϑὸ 
ῬΙαΐο (6115 τ1ι5-ἰῃς αἰ ποῖβεῖς ἐεδομῖηρ οὗ 
Απαχαρούαβ πα ἢΪ5 [Ὁ] Ονγεῦβ θοῦ (ΠῈ 
σα] θοαὶ θοάϊεβ. Ηδετα {πε λακέρυζα κύων 
γΡΥ βθηίβ οὐ σοῦῦβα φιλοσοφία: Ὀαΐ (πη 
νίδνν οἵ [Π8 ραββϑᾶρθ ἴῃ {Π6 1 ατυ5) ἴ νοῦ Ἱα 
ΡῈ πηϑβαΐε ἴο [46 πε ΠΥ δεσπόταν ΜΝ] Ῥοαίτν. 
ῬιοθαῦΥ {π6 αιοίαίίοη 5. ἴγοϊη 50Π16 
᾿γτῖς Ροεί. 

15 μέγας-- κενεαγορίαισι 15 ΡΓΘΒαΠ1- 
ΔΌΪΥ αἶθο ἃ ἰγγῖοαὶ ἱγαρτηθηΐ, αἰγθοίθά 
ἀρϑϊηδί 5οηη6 ποίδ Ὁ]8 ῬἢΙ]ΟΘΟΡ ΕΓ, ΟΥ [685 
ῬΙΟΡΑΡΙν ἀραίηϑέ βοὴ ῬΠ]]ΟΒΟΡΒΪΟΔΙ ἢρ- 
τηθηΐ “οαΐπ5. πιά Δῖνος θὰ ΝΡΙΡα5 
ΑἸβίορμδηῖβ εϑί᾿ ἡ (ϑομπθι ει). 

ΤΠ σουτος οἵ. 

ὃ--κράτων : “1Π6 τα Ό]ε-τουξ οἵ 8}]- 
ἰοο-ϑαρίθηΐὶ Πμεαάβ.᾽ 1 βανε οοπιθἰπεα 

ΗἩδειννεγάθη᾽β σομῃ]θοίαγα Λίαᾳα ἴου Δία 

ν]ἢ ΤΥ οὐ ϑιρρεβίϊομ. κράτων ([ΤῸΠῚ 
κρά5) ἰπδίοδα οἵ κρατῶν (ΟἿ. λ'όν. Χ Ρ. 1οἈ). 
τῶν λίαν σοφῶν ὄχλος | κράτων ἸοοΙκ5 [π|κ6 
ἃ ἱγαρῖο {γασυηθηΐ, ἀηΠ ἃ ἃ ΘΟΙΏΡΆΓ5ΟΙ ὙΠ 
Ζ7ε4. 305 εἰμὶ δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφή ἀπὰ 4712. 
518, 54 χοὐ γνώμην ἐνεῖναι τοῖς σοφοῖς 
λίαν σοφήν, 5ιισσεδίβ (Παΐ {Π6 δαῖΠου 5 
Ἑυπρίάθθ: οἱ. αἶθοὸ Ψ1ΠΠ 568 Α 72... Τ|ια 
Πεδα βἰαπαβ ἴου {πΠ6Ὸ γνῆο]β ρβυβοπα] νυ, α5 
1 [Π6 δυηη] αν τι58 οἵ κάρα ἀπ κεφαλή ἴῃ 
Τιαρεᾶν ἀπα εἰβενμεγα (πολλὰς ἐφθίμους 
κεφαλὰς "Αἰιδι προίαψεν 71. 11. 55 ἣ μιαρὰ 
κεφαλὴ αὕτη ει. (07. 153 εἴ 4]. : 566 
ΒΙαγάδθβ οἡ Ατσ. “εἰ. 285); δῃηᾷ ἃ Ἰθαγηϑά 
Ροσὶ πκὸ Ἐπ ῖΡΙ 465 ταϊρης (Π6 τηογα τ ΠΠν 
Πανε ἀββοσι ρθε ῬὨΠ]ΟΒΟΡΠοΥβ. Ὀγ (Π15 ἴβα- 

. ἴαχο, θθοαιβα {πὸ Πδαά, δηᾶ ποί {πε ἤεατί 
ΟΥ̓ ΤΩ] ἀΥΠ, νναβ θα] αν ἴο ΡῈ {Π6 βϑαΐ οἵ 
1π|6]]Πρεποα ποῖ ΟὨΪΥ ΡΥ Η]ΡρΡοοτγαΐββ, Ρυΐ 
αἶθο ὈΥ πιδὴγν οἵ {Π6 Ρἢ]Π]Οβορμοῖβ. {Ππαι- 
βεῖνθϑ, ἱποϊαάϊηρ Ῥγίπασογαβ, Αἰοιηδθο, 
Τα ποου 5. ἀπ Γ]αΐο : 566 1)16]5 220. 

Ο᾽. ῬΡ. 3015 3; 3910 5, 3025 2, 427" 8, 
ΖΕΊΙευσ 1 Ρ. 448 «αηα ΟοιηρεῖζΖ, Ογεεῖ 
Ζ λέγ 1 ῬΡ. 148, 313. ὙΠΕΓΘ ἀΓῈ αΪ5ο, 
1 {Πϊη]ς, ἴγαοεθ οὗ ἃ 5: ΠΉΠΔῚ νίανν ὄνϑῃ 
ἴπ ΡΟΡυΪαΥ ῬΕ]Ιείβ : 566 ΤῸΥ Θχαηρ]8 Ατ. 
Οἰοιαῖς ταῦ 5 ἴ. οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως σύ γ᾽ αὐτὸς 
ὑγιαίνεις. Τί δαί; | Τὸν ἐγκέφαλον ὥσπερ 
σεσεῖσθαί μοι δοκεῖς. ἘῸΤΪ οΟΠΕΙ νίονν5 οὗ 
1Π15 ραββᾶσε 5εὲ86 Αρρ. ᾿ν. 
6Ο7- τι6 οἱ λεπτῶς---πένονται: “{ἢ 68 

5Ὲ 116. ΓΠΙη]κοΥσ, πον [Παΐ {Π6Ὺ ἀγα θδρ- 
ΒαΥ5 αἰτου 11. ΤῊ15 φαποίατοη 15 ΡγΟΡΆΌΪῪ 
(το οοτηθᾶγ, ὙΠ ]οἢ ἀθοιπαβ 1ῃ γαίθι- 
ΘΏσ65 ἴο μεριμνοφροντισταί, λεπτολόγοι 
εἴο. (ο. Ατ. Οὐοκίαῖς ΤΟ, 163. 81.}, ΔῊ 
ΘΟΠΒΙΔΠΓΥ τ ἴσα] 65 {ΠῸ ρονευίν ἀπα ἀ6511- 
ταἰοη οἵ οἱ σοφοί: 5686 [ἢ8 Ρᾶβϑᾶρβθ 
αοίθα ἴῃ ΤΥ δἀϊίοη οὗ {ΠῸ “1 2οίορν, ΡΡ. 
νι. ὙΠετα 15 ποίῃϊηρ 1 {Π6 Ἰαηριιαρα 
ἴο ᾿π5ΕΠγ ΘΟΠηοΙ θυ ἴῃ αἰ θαςηρ {Π6 
[παρτηθηΐ ἴο ἃ ᾿γγίοαὶ ροεῖ. Α Μβ8 ποίβ 
π᾿ [ΠΥ ΘΟΡΥ οἵ ϑοΠΠΘΙ δου οἰΐθα {Π6 ῥτο- 
νου λεπτὴν πλέκειν: λεγόμενόν τι ἐπὶ τῶν 
πενήτων ἴτοπι ῬΠΟΙΪα5 (Ρ. 215. 12). 

σ 



Ἑ γάρ που, ἐὰν μὴ μόνον ἡδεῖα ' φανῇ ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη. 
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εἰρήσθω, ὅτι ἡμεῖς γε, εἴ τινα ἔχοι λόγον εἰπεῖν ἡ πρὸς ἡδονὴν 
ποιητικὴ καὶ ἡ μίμησις, ὡς χρὴ αὐτὴν εἶναι ἐν πόλει εὐνομουμένῃ, 
ἅσμενοι ἂν καταδεχοίμεθα, ὡς ξύνισμέν γε ἡμῖν αὐτοῖς κηλουμένοις 20 

ὑπ᾽ αὐτῆς" ἀλλὰ γὰρ τὸ δοκοῦν ἀληθὲς οὐχ ὅσιον προδιδόναι. 
ἦ γάρ, ὦ φίλε, οὐ κηλεῖ ὑπ᾽ αὐτῆς καὶ σύ, καὶ μάλιστα ' ὅταν δι᾽ 

Ὁμήρου θεωρῇς αὐτήν; 

3 
ουν. 

Πολύ γε. 
͵7ὔ Ψ ’ τς 7. », Ἐς , 

κατιέναι, ἀπολογησαμένη ἐν μέλει ἢ τινι ἄλλῳ μέτρῳ; 

τι " ,ὔ 5 Ἁ [2 

Οὐκοῦν δικαία ἐστὶν οὕτω 

Πάνυ μὲν 
- ΄, , Ἂ Ν -" , μεν κα Ὁ ἣ 

Δοῖμεν δέ γέ που ἂν καὶ τοῖς προστάταις αὐτῆς, ὅσοι μὴ 25 
΄, Ν ΄ ΝΜ , Ἷ ἘΞ Ν ϑεν οὐ ον ᾽ - 

ποιητικοί, φιλοποιηταὶ δέ, ἄνευ μέτρου λόγον ὑπὲρ αὐτῆς εἰπεῖν, 

ὡς οὐ μόνον ἡδεῖα, ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη πρὸς τὰς πολιτείας καὶ τὸν 
,ὔ , " ΝΥ ᾽ , Ξ 

βίον τὸν ἀνθρώπινόν ἐστιν" καὶ εὐμενῶς ἀκουσόμεθα. κερδανοῦμεν 

οὐ μέλλομεν, ἔφη, κερδαίνειν; Εἰ δέ γε μή, ὦ 
Πῶς δ᾽ 

΄ «ε “ [{ 

φίλε ἑταῖρε, ὥσπερ 30 
53 

Γ- ,ὔ] εἰ , ἌΝ ς , ᾿ 2 , ΨΦ' Χ 

οἱ ποτέ του ἐρασθέντες, ἐὰν ἡγήσωνται μὴ ὠφέλιμον εἶναι τὸν 
, 7 Ν 5 , Ν - 

ἔρωτα, βίᾳ μέν, ὅμως δὲ ἀπέχονται, καὶ ἡμεῖς οὕτως, διὰ τὸν 
Ἶ , -“ , , ς Ν “ “ » 

ἐγγεγονότα μὲν ἔρωτα τῆς τοιαύτης ποιήσεως ὑπὸ τῆς τών καλῶν 
“- “ Ἑ “- 36 Ὁ 

πολιτειῶν τροφῆς | εὖνοι μὲν ἐσόμεθα φανῆναι αὐτὴν ὡς βελτίστην 
Ἀ 3 , “ ΑΝ Ν “ ε τὸ 2 ͵ὔ ᾽ 

καὶ ἀληθεστάτην, ἕως δ᾽ ἂν μὴ οἵα τ᾽ ἢ ἀπολογήσασθαι, ακροα- 
7 ᾿Ὶ » “-“ ΕῚ , ς “- » “Ὁ ἴω Ν ΄ ἃ 2 

σόμεθ᾽ αὐτῆς ἐπάδοντες ἡμῖν αὐτοῖς τοῦτον τὸν λόγον, ὃν λέγομεν, 
κ 7 Α ᾽ , 5 7, , Π ““ ᾽ Ἀ 

καὶ ταύτην τὴν ἐπῳδὴν, εὐλαβούμενοι πάλιν ἐμπεσεῖν εἰς τὸν 
᾿ ΝΥ Ἁ “Ὁ -“ » 

παιδικὸν τε καὶ τὸν τῶν πολλῶν ἐρωτα. 

20. 

ΠΑΟΣ 5. 

20 καταδεχοίμεθα. καταδέχεσθαι 15 
“ἴο τϑοεῖνα μομα Πτοτὴ δχι]ε᾽ : οἵ. κατιέναι 
Ῥεῖονν. δεχοίμεθα, ννῃϊοὶ Βαϊίου τθαβ οῃ 
Ἰηϑα ποῖθηΐ δας ΠΟΥ, 5 τη ἢ 655 6χ- 
Ρτασϑῖνα δηα ἀρριορυαίθ. 

ξύνισμέν γε κτλ. 866 Οἢ 505 Β. 
Θ0Ο7 "Ὁ 24 ἀπολογησαμένη. Ρ]αίο 15 

Βαγάϊγ ΠΠΚΕΙγ ἰο ἰεὶ Ῥοδίγν ταίαγτη οἢ {Π6 
ΡῬτΟμΪβα οἵ Δη δχ 205 γαείο ἀπολογία : 588 
Πηπδΐ ΘΌΓΘΙΥ τηακα σοοα ΠΕ ἀεἴδηοα θείοσα 
τῆς ἄξδοῖθα οἵ Ὀδηἰβῃτηεηί οδῃ θ6 γαρθαϊθά. 
Ἡξηος ἀπολογησαμένη, νΥὨϊοἢ ΘΟ ποι ὺ 
δὰ (ῃς Οχίοτα βαϊίουβ δορί, 15 τἱρῃς ἃ5 
ϑαϊηδί {Π6 ἀπολογησομένη οἵ Α" ἀπὰ ἃ ἴεν 
ἸΠΙΕΥΟΥ Μ55. (([Ο]]οννεὰ ὈῪ ΒΕΚΚΟΥ ἀπά 
οἰ μεῖ5). 

607 Ε 520 εἰ ϑδέγεκτλ. Τῇε ννοτάβ 
{γτοπὶ γε μή ἴο φανῆναι] ανα θεδη ἰουηα 
οἢ οπϑ οἵ ἴῃς Οχγγῆνηολιβ5 Ῥαργτὶ, 1 ἢ- 
οὐϊ ΔηὴΥ αἰ ἤεγοπος τομὴ Πς ἰοχὶ οἵ Α εχ- 
σερί οὕτω ἴοΥ οὕτως ἀῃᾷ ἐνγεγονότα ἴοΥ 

καταδεχοίμεθα ΑἸΠ: κατα Ῥαηοίῖ5 ποίαν! Α3. 
ΑἸΞ 4: ἀπολογησομένη Α5: ἀπολογισαμένη 1. 

ἀκροασόμεθα πο5: αἰσθόμεθα Α11: αἰσθώμεθα 3: 

3 , 2 5 ς ἀκροασόμεθα δ᾽ οὖν, ὡς ς 

24. ἀπολογησαμένη 
μέτρῳ ΑἸ: Ὑγρ τρόπῳ ἴῃ τηαῖρ, 

εἰσόμεθα φ. 

ἐγγεγονότα ((τεηίε]}] ἀπά Ἡπηΐ, ΝΟ]. 1 
ΞΡ 22} 

ῥ 33 τῶν καλῶν πολιτειῶν. ΞΞ Πα5 κα- 
κῶν ἴογ καλῶν, ΟὈ]νΊοι5 οἵ ἴῃς ᾿γοηγ. 

Θ6Ο8 ἃ 5 ἀκροασόμεθα δ᾽ οὖν κτλ. 
“Υ α 514]}] ᾿ἰβίβῃ, 1 βαν, ἴῃ 1ῃ6 σοῃνὶοίίοῃ 
{παι (ἢ15 Κὶπα οἵ ροείγυ 5ῃοι]ά ποῖ θὲ αἰζθῃ 
ΒΘΙΙΟΙΒΙΥ᾽ εἰσ. Α ΠἸΔ]ΟΥΠΥ οἵ Μ58, ἰῃ- 
οἸπαϊηρ Α ἀηα ΤΠ, τεδα αἰσθόμεθα ᾿πειοας οὗ 
ἀκροασόμεθα (3668 ε7΄.. 721.}: Ὀπῖ {Πς ρτεβθηξ 
αἴσθομαι νγὰ5 ποῖ ιιδε 4 ἴῃ οἰ αββϑίσαὶ σθεῖϊς, 
85 Θ΄! θαι 5ιισσθβϑία Π]ν Ῥτόονεβ ἴῃ ἢῖσ5 
Εἰαθογαΐα ποίᾳ (οἴ. αἰϑὸ Κἀ ἀπηου- Β]α55 67. 
ΟἿ. 2. Ῥ. 354), δπὰ 1 1ὲ ψψεσα, 188 
τη η σ᾽ ννου] 5111} 6 ππϑα τα Ὁ]8. Ν ΙΓ ΠΘΥ 
οἵ τῃ6 ὕνψο ναγϊδηΐβ, αἰσθώμεθα ατὰ εἰσό- 
μεθα Πὰ5 ΔῊΥ σίβαΐ ΜΒ δας Πουν, ΟΥ̓ 5 αἵ 
4}1 ΠΙΚΟΙ͂ν ἴο 6 τἱρῃς. 1 [ουπλουὶν αὐορίεα 
Μαάν!ρ᾽β σοπ]θοίιτα ἀσόμεθα, ννῃϊοἢ 15 ἴῃ 
ΠαυΟΠΥ ἢ (Π6 τβοὶς ἰθπάθηου ἴο 
ἄτοὸρ {μ6 ῥτβροβίιίοη. ἴῃ στορραίϊηρσ {π6 

27--2 
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᾽ , ΟἸΒΕΔῪ “ , , « 9 θ ’, « ᾿, 

οὐ σπουδαστέον ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ ποιήσει ὡς ἀληθείας τε ἁπτομενῃ 

Ἀ , 5. ) »: Ψ ᾽ Ἁ Ἂ “ ᾿} 7 ΟΝ 

καὶ σπουδαίᾳ, ἀλλ, εὐλαβητέον αὐτὴν ὃν τῷ ἀκροωμένῳ, περι 

“Ὁ Ι...3 ξ [οὶ 4 ὃ ΄ ὶ ΄ “ :} , ᾿ 

τῆς ἐν αὑτῷ πολιτείας δεδιότι, καὶ νομιστέα ἅπερ εἰρήηκαμεν περι 

ποιήσεως. Παντάπασιν, ἢ δ᾽ ὅς, ξύμφημι. Μέγας γάρ, ἔφην, ὁ 
-“ ΕΥ̓ 

το ἀγών, ὦ φίλε Γλαύκων, μέγας, οὐχ ὅσος δοκεῖ, τὸ χρηστὸν ἢ κακὸν 
[οὶ . , “ Ἷ ᾽ [] 

γενέσθαι, ὥστε οὔτε τιμῇ ἐπαρθέντα οὔτε χρήμασιν οὔτε ἀρχῇ 

οὐδεμιᾷ οὐδέ γε ποιητικῇ ἄξιον ἀμελῆσαι δικαιοσύνης τε καὶ τῆς 

ἄλλης ἀρετῆς. Ἐϊμφημί σοι, ἔφη, ἐξ ὧν διεληλύθαμεν" οἶμαι δὲ 

καὶ ἄλλον ὁντινοῦν. ' 

ΙΧ. Καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τά γε μέγιστα ἐπίχειρα ἀρετῆς καὶ 

προκείμενα ἄθλα οὐ διεληλύθαμεν. ᾿Αμήχανόν τι, ἔφη, λέγεις 

μέγεθος, εἰ τῶν εἰρημένων μείζω ἐστὶν ἄλλα. Τί δ᾽ ἄν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

6. ἁπτομένῃ Π: ἁπτομένη Α. 

Ιᾶδα οὗ ἃ σοιῃηρουηᾷ νεῖ (ἐπάδοντες ἀηα 
ἐπῳδήν, θὰ ἀσόμεθα), ἀη4 5ι115 {Π6 5ϊπᾶ- 
τοη {αἰ τ]ν ψΜΜΕ]], 1 νὰ τερατά ὡς οὐ σπου- 
δαστέον .---δεδιότι 45 νἱτίι4 1 εὐ θοαγίηνσ 
ἴῃε ἐπῳδή οἵ ν᾽ ϊο ἢ ῬΙαΐο βρεαῖζβ. δπᾶ 
ἀερεπάϊηρ ἀϊγεοιΥ οἡ ἀσόμεθα (“νγα Μ}1}} 
ΒΔΥ ΟΥ̓ΘΙ ἴο Οὔγβοῖνοβ {Παΐ᾽ εἰο.). ἀσόμεθα 
ἴ5 ΒΟ «4 Ῥείίευ δηᾶ δὴ βδβιεῖ ΤΕ ΘαΥ 
1πᾶπ ϑ.Α ΠΡ αυτη 5 αἰσθανόμεθα, Ὀὰΐ (Π8 
ΟΠ] εοἰΙοη5 ἴο ἴξ αὐτὰ {πὲ 1 Ἰῆνοϊνεβ {Π6 
τα]θοίίοη οὗ οὖν, ἴοΥ {Π6 ““ῬΑγΓΟΙΡΙ4] οἰδιιθα 
εὐλαβούμενοι-- ἔρωτα 15 ΠΔΥΑΪΥ ΘποιρΡἢ ἴο 
πβεγ [πε τεβατηρίϊνε δ᾽ οὖν (7. ἀπὰ (.), 
Πα αἷ50 {πῸ το]εοίϊΐοη οἵ ὄν αἰΐζευ εὐλα- 
βητέον αὐτήν (᾽πὶ Θ.ΑΠ θαῦμα δηα Βαϊτευ). 
ἘῸΥ (Πῃ6 οτηϊβϑίοη οἱ οὖν, γε μανε [86 
Δ ΠΟΥ οἵ Π δπᾶ βενεῖαὶ μΜ558 θεβί 65: 
Ῥαΐ ὄν 15 ἴῃ 411 [π6 μ85 Ἔχεερί ᾧ δῃηά ΕἼου. 
ΕΤ. (ν1πά. Ἐ μδ5 ὃν.) πε βυισσεβέϊοη ἀφε- 
ξόμεθα, νι Ἀϊο ΟδτΡ 611 ἀρρβαῖβ ἀἰβροβεάᾶ 
ἴο τηαῖκα, Πα5 Π|116 ρυορδθ}γ. ἀκροασό- 
μεθα 5εθπὶ5β ἴο πὲ ἴο ρίνε βχϑοί!υ {Ππ6 
τηξαμΐηρ ὙΨΐοῦ να τα αῖγα νι Πποὰΐ Ἰη- 
νον ηρ ΔΠΥ Γασί πε σπαησα ἴῃ {Π6 τεαά- 
ἴῃρ οἵ ἴπ8 θεβί μ88. 1 πᾶνβ ρυἱηϊθα τὴῦ 
σοπ]δοίατα Ὀεοδιβα 1 {Πϊη]ς 1 τῆοτα Ρτο- 
ῬΑΌΪΕῈ (μη ΔηΥ οἴμεῦ; πὶ ἴἴ ᾿ηνοῖνεβ ἴοο 
ταῦο ἀδρατγίασα ἔγοτη ἴπΠ6 Μ585 ἴο Ὀ6 οοῃ- 
βἰεσεᾷ οογίδίϊη. ΒῸΣ {π6 βεῃεπηθπί οἵ. 

595 Β7.. 
6 τῇ τοιαύτῃ ποιήσει: νἱΖ. {πε ἡδυσ- 

μένη Μοῦσα οἵ 6ο7 Α. ὙΒε δπηρ ἢ αβῖβ ἢ 
τῇ τοιαύτῃ ᾿τηΡ]165 ταί {Ππεγα 15 ἀποίῃου 
βδοτέ οἵ Ῥοείγυ ψῃῖο ΡΙαίο ψουἹᾶά ποῖ 
Ἔχοϊαᾶθ. ὅ86εῈ οὔ 5954 πα ὅο, Α. 

εὐλαβητέον---ὄν. ὄν 15 ομϊ6α Ὀγ 
ΘιΆΠΡαῦτη απα Βαϊΐοῦ (ἢ Ὁ ἀπᾶ ἴνο 

ἘἸοτεπίΐπε μ8858). Τὴθ ψογά πτηιβί, 1 
τΠϊη]ς, ΡῈ το]θοίθα, 1 γε γθαᾶ αἰσθόμεθα, 
αἰσθανόμεθα, οὐ ἀσόμεθα : ἴογΥ “ΙΓ ΘΔ 0 ἢ 
οὗ ἰμεβε νεῖ ὡς---δεδιότι τητδὲ θῈ τὸ- 
ραγαεα 45 [πε αἰτεοῖ οδ]βϑοί οἵ {Π6 νεῖ: 
Ῥαΐ νι τμῈ τοαάϊησ ἀκροασόμεθα ἴποτα 
15. πὸ ἀπο ν αοοὰὲ ὄν. ΤῊ πιθαηϊηρ 

- ἰς “ὟΥε 11] ᾿ἰδίθῃ, 1 βᾶὺ, ἰὼ [πε Ὀεϊϊεξ 
{παὶ βοῇ ΡΟΕΘΙΤΥ εἴο., δῃὰ ἰμαΐ {πε 
1Ιβίεμεσ πιϑὲ 6 οὐ [ἰβ σιιαγά αραϊηβί 
1: Ὁ ΕΠΟΣ 
6088 8 τῆς ἐν αὑτῷ πολιτείας. 866 

6ο5 8 75. 
11 οὔτε-- οὐδέ γε. (ΟΕ ΥἹ 4008 71. 
608 ςο, Ρ. 7724 ςγεαίεεέ γετυαγας ὁ 

φίγέμο ἀαῦε οὐ] ἐο δε ἀδεεγὀεα. [74 τοὴδ 
γεέ 2γουο ἐλαΐ ἐδ διε ἐς 1ηεγηογίαί. 

ΘΟ8ο 15 καὶ μὴν κτλ. ΤΠε πηδίῃ 
{πεϑὶ5 ὃ (Πε6 “ΜεφτόΖιε---[Παὶ Τπϑεῖσα ἀ]οπα 
δπα ὈῪΥ ἰ[561 15 θείίεν {Παπ Τη]ιι5ίϊοα ΔΙ η 6 
4 Υ 156] τ-οννὰβ ἤπια! ἀδιπηοπβίγαιεα 
ἴῃ Βοοῖς 1χ. Βαΐ Τυβίῖςε δπᾶ [Πη]ιβίϊος 
ἄο αἶβο, ἴῃ ροϊπί οἵ ἔδοξ, ἰπνοῖνε οοῆβε- 
ἀπεποαδβ: δᾶ ἴξ 15 ΠΕΟΕΒΒΑΤΥῪ ἴ0 ἴ4Κ6 (6568 
τηΐο δοοοπηΐ, 1 νγα ἂύα ἴο τηδῖζα {πΠ6 οοτη- 
Ῥατίβοη θείννεεη Μιγίαθ ἀπὰ ΨΊςα ἴῃ 8}} 
τεβρεοίβ ρεγίδοὺ ἂῃᾷ ὄἼομρίεῖθ. Οἱ. 
ὅτ2 8 71. 

17 τῶν εἰρημένων. Νεί6581Ρ (1 εεί. 
αγιαῖ δι. 11 Ὁ. 355) {Π1η|κ5 τῶν εἰρημένων 
οαΠ ΟΠΪΥ ταίευ ἴο “πε τανναγάβ οἵ Ἰυβίϊοα 
ΟἹ δαυίῃ,᾽ ἴῃ ΨΈΪΟΏ οαδ8 νγῈ πλιιδί ΒΌΡΡΟΒ6 
ἐμαῖ {Π15 ραβϑαρξ δπᾶ {πε δυριιπηθηΐ ἴον [τὰ- 
του! ν ν ἢ ἴξ ᾿πίγοάποαϑ σγεσα νυ τε πὶ 
ῬΥ ΡΙαῖο αἴεν ὅι12 α--ὅ13 Ε, ψΏετα Πα 
ἄδϑουθεβ [ῃς τανγαγᾶβ οἵ νἱτίπια δηά να 
ὙΜΗ16 γε 816 5111] αἰϊνε. Βα: {Πϑγα 15. 0 
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» ᾽ ’ὔ , Ἂ τ “ Ν Φ , « » δὸ 

ἔν γε ὀλίγῳ χρόνῳ μέγα γένοιτο; πᾶς γὰρ οὗτός γε ὁ ἐκ παιδὸς 
΄ ,ὔ [. Ὦ 

μέχρι πρεσβύτου χρόνος πρὸς πάντα ὀλίγος πού τις ἂν εἴη. 
Οὐδὲν μὲν οὖν, ἔφη. Τί οὖν; οἴει ἀθανάτῳ πράγματι ὑπὲρ το- 

σούτου δεῖν χρόνου ἐσπουδακέναι, ἀλλ᾽ οὐχ ' ὑπὲρ τοῦ παντός; 
3 »Μ 5 Μ 

Οἶμαι ἔγωγ᾽, ἔφη. 
» , «“ ᾿} , ς [οἷ « Ν Ν 2 ᾿ ] 7 Α΄ - ἐδ 

ἐγώ, ὅτε ἀθάνατος ἡμῶν ἡ Ψυχὴ καὶ οὐδέποτε ἀπόλλυται; καὶ ὃς 
3 ᾽ 

ἐμβλέψας μοι καὶ θαυμάσας εἶπε: Μὰ Δί᾽, οὐκ ἔγωγε: σὺ δὲ 
ἌΝ Δ 9», “ ᾽ Ν 2 - δ τὰν 

τοῦτ᾽ ἔχεις λέγειν; Εἰ μὴ ἀδικῶ γ᾽, ἔφην. 

-» ῃ 3 

ἀλλὰ τί τοῦτο λέγεις; Οὐκ ἤσθησαι, ἣν δ᾽ 

4. δὲ Χ ΠῈ ἡδὲ 
οιμαᾶν ὁε καὺυ συ ου εν 

ν ͵ "“ ᾽ » “ 3. ἊΝ εο7] Ε 7 ᾿ ᾽ 

γὰρ χαλεπόν. ἔμοιγ᾽, ἔφη: σοῦ δ᾽ ἂν ἡδέως ἀκούσαιμι τὸ οὐ 

χαλεπὸν τοῦτο. 

21. 

΄ν ΕῚ Ἁ 

᾿Ακούοις ἄν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Λέγε μόνον, ἔφη. 

οὐχ ΤΙ εἰ ἴῃ πιαῖσ. ΑΞ: οπχ Α". 

Υϑάᾶβοη ΨΥ τῶν εἰρημένων 5Πο0]4 ποίῖ, 
1|κα ἐκείνοις ἴῃ 612 Β, τεῖευ ἴο ναί Ῥ]αΐο 
ἴῃ ὅτ4 Α (4115. “ἴῃοβε σοοάϑβ ννῃϊοῃ [πιο α 
ῬῪ ΠεΥβῈ] σα ρρ δ᾿ (ἐκείνοις τοῖς ἀγαθοῖς 
οἷς αὐτὴ παρείχετο ἡ δικαιοσύνη): ἀηὰ [{ 15 
ΤΟ ἢ πλοῦ παίαγα] ἴο αββϑίση {Π15 τη θα πη ησ 
ἴο τῶν εἰρημένων ἴδῃ ἰο 5ιρροβε “{παὶ 
ΡΙαίο μαὰ ἔννο ρίδηβ ἴπ Πῖβ πλϊπα ἃ5 ἴο 
μον ἴο ἤπίβῃ [πΠ6 Δ εῤτιό[ϊε.᾽ 1 σαπ Βπὰ 
πο 5ιιῆοϊεηι ανίάθποα ἴο 50 ΔΗΥ 500 ἢ 
1464. 

18 πᾶς γὰρ-- ἂν εἴη. (Γ΄. νι 486 .. 
ΘΔ αι ἰο!]ονν5 ΒΕΚΚΚΕΥ ἴπ ταδαϊησ 
πρὸς τὸν πάντα 11 φ ἀπὰ ΕἼοτ. [7], σοηλ- 
Ῥαυίηρ ΝΙ 408 Ρ, οὐχ ὑπὲρ τοῦ παντός )5ε- 
Ϊονν απὰ 2λασα. το] 5. ““Νιάειατ-- πᾶς δά 
πηϊνθύβιαμη [δ ριι5, αι οτηπῖπο αἰοἰταγ, 
ΔῸ 1ΠῸ νευθὶβ πᾶς οὗτος εἴο. 5Ιρπίποαίΐο 
αἰβε πσαθηάμηη βυῆοετα, ἃς πθϑοῖο δὴ οοη- 
5110 βουιρίοσ, πη ργϊογθιη πάντα χρόνον 
πεοοϑϑραῦῖο ἀδἤηΐββοῖ, πὰπο ΡΪαπα ἱπῇἢηϊ- 
ἴὰπι Ἔχ  Ρπ σ᾽ (ΘΟ μηε ει). Οἵ. Δ  α]θα 
«δ γγιέ. ιίαΐ. “ῤέε. Ῥ. 56. 

ΘΟ8Β Ρ 22 οἶμαι ἔγωγε: 5ς. ὑπὲρ τοῦ 
παντὸς δεῖν ἐσπουδακέναι. ΟἿ Ι 330 Ε 7:. 
δᾶ ΑρΡρ. δα Ιου. 

οὐκ ἤσθησαι κτλ. “Ηανε γοὰ ποί 
οὈβογνεά᾽ εἴς. ὍΤῃὲ Πσῃξ ἀηα αἰστν ἴομα 
ψΊΓΠ νν ΠΙοἢ Ῥ]αΐο ᾿πίγοάποεβ {Π15 ποθ ῃ- 
ἴοι5. ἰορίς μᾶ5 οἴζἽεηῃ Ῥβθὴ ταηιαυκβά 
ΡΟΠ ; δηα νγὲ οἂῃ ΠαιαΪγ ΠΕ6ΙΡ [βε]ΐηρ 
ἴπαὶ οὐδὲν γὰρ χαλεπόν 5 ἴοο ἀιάδοϊοι5 
ἴο Ῥε [αἰζθὴ βϑυϊοιβὶν, ἰῃ βρίίε οἵ Ρ]αΐο᾿β 
ἱπητηον α Ὁ]Ὲ σοηνϊοίίοιυ οἱ {Π6 ᾿πημηουα! ν 
οἵ {Π6 5οὰ] (566. οὴ ΝῚ 408 θ). ὍὉῇῃε ἀοο- 
{ἰπθ [561 παᾶ οἵ σουτβα Ἰοηρ ὈΈ6η 8ῃ 
δυίϊοϊς οἵ [ες Οτρῃΐϊς απᾶ Ῥυίμαρούθδαῃ 
οἴδεὰβ (5εα Κοπας δεγελεὶ 11 ΡΡ. τ ἢ. 
απὰ Τιαυάονϊοζ 2 γἀεχίσίεις αἱ. ϑέθφίδ 1ὲ. 
,δερφγτυαρα. 1: Ογ. δάλϊί, ῬΡ. 1---20), 
Δηὰ ψγὲ τησβί ἢοΐ βΡΡοβἝβ (1 ὙΠΟηα5 

(ταν) πδὲ τὲ 15. ἴπΠ6 πονϑὶν οἵ {ΠῸ Ἰάδϑα 
γΠ]Οἢ οσοαϑίοηβ Ἰδιιοοβ ννοπάθσ. ΟἸδα- 
οο τεραγάβ {Π6 οὐἹσίηα}]ν ΠΑ] [-[Πεο]οριοαὶ 
ἀοοίτίης οἵ {Π6 πηπιουία! ν οὗ {πὸ 50] 
ἢ {Π6 βαπι6 βου οἵ νν8}]- γε ἱποσα- 
ἀα]Π 1 νυ] ἢ 1ἴ ᾿πβριγθα 1π πιοβί οἱ Ρ] αἴο 5 
σΟΠἰΘΠΡΟΥΑΥΪΘ5. (οἴ. ΨῚ 408 Ὁ ΜΊΠῸΣ 
330 ",Ε ἀπῇ ῥλαεξα. ὅ9 Ἑ, 7ο Α, 80 ἢ), 
Δ η6 15. αϑίοπιβῃβα {παὶ ἃ ψῈ}]-θα]αποθά 
μΪη] 5Που14 ἰγϑαῖ 1 ΒΘ] ΟΌ ΙΒ] Υ 85 ἃ Ῥἢ11ο- 
ΒΟΡΠΪο8] ἀορπια σαρα}]Ὲ οἵ Ὀεϊηρ εβίδα- 
ῬΠ5Π 64 ὈΥ ταῖϊο 8] ἀσιτηθηΐ. 

25 εἰ μὴ ἀδικῶ γε. 866 ΟΥ ΙΡ 430 Ὁ. 
608 Ρν--611 α Ζυεγγέλέγι, τυλήεκ 

5:4727γ.5 αδείγηείϊογε, ἐς αἰδείγογεαί ὧν 115 οτυγε 
ΖἜεπἐξαν εὐἱὶ ο7, αἴξεαςο, ἀγα ἐλαΐ τυλτελ 
εαγιγιοέ ὧδ αἰδείγογεαί ἐλεγεὺν ἐς τηιαἰεσέγεεεί- 
τό. ΔΑΙΝτυ ἐλὲ συϊΐ τυλίελ ἐς ῥέεσιείζατ' ἐδ 
ἐλε σοτεί 1ς υσθ, αγιαὶ ὑἱες ἐς φοτυεγίδος 10 
σαν {δε σοι. Π »επδέ ὀδευαγέ οΓ σηῤ- 
2οεέγιρ ἐλαΐ ἐλε σοι ἐς ἀεδίγογεαί ἐν ὀουϊν 
εἰΐδεασε, τεγείε55 1: εαγι ὧδ φγουεαὶ ἐλαΐξ ὀοα ἐν 
αἴἴδέαϑ 67: 716167.5 τοϊέλῖγι ἐλ δοτεὶ Ζ{5 οτῶγ 
φ2εεῖβε φυϊ, ἀγα 1. αγὲν ογρὸ ἄας ἐλε ὀοίδά- 
71655 ἴο ἀ55εγέ ἐλαΐ ἐλέ φοιεὶς οΥ δε αγήγιρ᾽ αὐ 
αεἰμκαϊζν ὀέκοηεθ »107γ6 ὠϊείοτεσ, ἀξ »μεδέ δ 
2γέῤαγδα ἐο εἄδτυ ἐλαΐ σέσδ, αἰἱογὲ ἀγα ὧν 
Ζεῦ, ἐς γαίαϊ ἐο τές ῥοσοόσοον, τυλέσλ τς γα 
ρον δείγι" ἐγέθ. Ἰεθ τυοιε α ἔοσθ 1έ5 {67- 
γογς 17 αδαΐὰ τυῦγε ἐλε γαῖ οΥ αἰ ἐλέγερ:. 
χε εοκπείμαίς ἐλαΐῤ ἐλέ τοι ἐς ἐριηιογέαϊ, 
σήγιοο γ7191{}.67 115 οτυ7 7107 ατ})} αἰΐέγε φοϊἧ 
ἐγ: εἰδείγον 1. 

ΘΟΒΡ ἢ. ϑοοιαίεβ. ἴὰ5 δἰγεδαν εχ- 
ΡΙΓΟΘϑοα ἢἰβ δ θῇ ἴῃ τῃς ἱπηπηοσγία!ν οὗ 
[Π6 501] ἴῃ ΥἹ 408 Ὁ: οὗ, αἰβδο ἴ. “96 Ε 
ΔΑ 1 2300,Ε. Τῇε ρῥτοοί ψνῃῖοῃ Ρ]αΐο 
σῖνοβ Πθῖα ἢαβ Ὀθθὴ νΊΠο]γ ἀἰβοιιθβθα ἂἀπὰ 
ϑανθῦοὶν, ΠοῸρἢ οἰΐεη πηίαι ]ν ἀπ ἀπ- 
ἰπί6 ΠΡ ΘΏΕΠΥ, οΥἸΙοἰβο αὶ ὈΥ πα ὩΥ οὐ 105, ἴο 
5016 οὗ νγ οπὶ γοίθσθηοα ἰ5 πηαάθ ἴῃ {Π6 
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Ἔγωγε.  ἾΑρ᾽ οὖν 
Τὸ μὲν ἀπολλύον 

᾿Αγαθόν τι, εἶπον, καὶ κακὸν καλεῖς; 

ὥσπερ ἐγὼ περὶ αὐτῶν διανοεῖ; "Τὸ ποῖον; 

καὶ διαφθεῖρον πᾶν τὸ κακὸν εἶναι, τὸ δὲ σῷζον καὶ ὠφελοῦν τὸ 
ἀγαθόν. "Ἐχγωγ᾽, ἔφη. Τί δέ; κακὸν ἑκάστῳ τι καὶ ἀγαθὸν λέγεις ; 
οἷον ὀφθαλμοῖς ] ὀφθαλμίαν καὶ ξύμπαντι τῷ σώματι νόσον σίτῳ 

τε ἐρυσίβην σηπεδόνα τε ξύλοις, χαλκῷ δὲ καὶ σιδήρῳ ἰόν, καί, 
ὅπερ λέγω, σχεδὸν πᾶσι ξύμφυτον ἑκάστῳ κακόν τε καὶ νόσημα; 

Ἔγωγ), ἔφη. 
τε ποιεῖ ᾧ προσεγένετο, καὶ τελευτῶν ὅλον διέλυσεν καὶ ἀπώλεσεν; 

Οὐκοῦν ὅταν τῴ τι τούτων προσγένηται, πονηρόν 

“- ΙΝ 7 

Πῶς γὰρ οὔ; Τὸ ξύμφυτον ἄρα κακὸν ἑκάστου καὶ ἡ πονηρία 
“ ἈΠ ὙΝ Ε 2 Ν - ᾽ - ᾽ ΕἾ » 3: “ἢν 
ἕκαστον ἀπόλλυσιν, ἢ εἰ μὴ τοῦτο ἀπολεῖ, οὐκ ἂν ἄλλο γε αὐτὸ 

5: ΣΩ͂Ν , Ὑ ν , ΄ ᾽ , γι. 
οὐ γὰρ τό γε ἀγαθὸν μή ποτέ τι ἀπολέσῃ, οὐδὲ 

Γ ΑΥ 7 Ν ,7ὔ 5 θό Τὦ Ν Ε2 » 3 3 Ε 

αὖ τὸ μήτε κακὸν μήτε ἀγαθόν. ῶς γαρ ἄν; ἔφη. ᾿ὰν ἄρα τι 
δ᾿ Δὰν “ " ιν ον » , ἃ ων ἌΡΕΡΙΝ, ΄ 

εὑρίσκωμεν τῶν ὄντων, ᾧ ἔστι μὲν κακὸν, ὃ ποιεῖ αὐτὸ μοχθηρόν, 
“ 7ὕ . Ρ" ϑ,Όσ οΝ “ 3 ἰβ 3 " }] , 

τοῦτο μέντοι οὐχ οἷον τε αὐτὸ λύειν ἀπολλύον, οὐκ ἤδη εἰσόμεθα, 

ἔτι ' διαφθείρειεν. 

40. τὸ δὲ ΔῚΠ: οἵη. ΑἸῸ 
καὶ Π: τί ΑἸ: τί δὲ καὶ Α3, 

31. ἔγωγ᾽ ΑἸΠ; ἔγωγε Τοῦτό γ᾽ ἔφη Α3. τι 

σοιῦβε οὗ [πε ποῖθβ. ῬΡ]αίο 4065 ποΐ βίορ 
ἴο ἀεῆπε ψῆδαὶ ἢα τηθβδηβ ὈΥ “5011},᾿ ΠΟΥ 
1πε ἀἸθγεπὶ βθηβ85 ἴῃ ννῃ]οἢ Πα δα ρ]οΥ5 
1η6 ννογὰ “ἄδαί}),᾽ δῃηὰ [Π6 σοῃβθαῖιθηοθ 15 
ταὶ σι ρουβοῖαὶ ἱπβρεοίίοη οἵ ἢϊ5 γθαβοη- 
ἱηρ οἴζΐβη 5665 8' [Ποὺ νυ πετα Πθῦε 15 
ΟὨΪΥ δῃ 6Ἰ]Π|ρ56. ὙΠ Ρεβί ρυξραγαίίοη 
[ῸΓ ἃ βἔιιυ οἵ {Π15 δυριιπηθηΐ 15. ἃ σαγαία] 
εχδηλϊηδίϊοη οὗ {ΠῸ ρτοοίβ ἴῃ {πΠ6 Ζλαδαο, 
ἴο νοι Ρ]αίο Πἰτηβθὶ ἢ ἀρραθαὺβ ΘΧΡΊ 55} 
ἴο 4|1πάς ἴῃ ὅτι Β: 566 ποΐβ δῆ ἰοο. [Ιϊ 
11 Ὅς εαϑίθυ ἰο ππἀεοσβίαπα {Πε γεαβοηϊησ 
οἵ Ρ]αΐο 1 ννε θεδγῦ ἴῃ πηϊπα {πε (ο]]οννίησ 
σοηϑιἀθγαίϊοηβ. (1) ΤῊΘ ἀυδ]Πγ οἴ 508] ἀηα 
Ῥοᾶν 15 αϑϑυπηθα ἰῃσοιρηουις {πῸ γν ΠΟ ]8 
αἰδουβϑίοη. (2) 1 15. ἴῃ6 ἱπάϊνι πα] ἴη1- 
ποτα] Υ οἵ {Π6 508] νηΐ Ρ]αΐο νν]5}. 65 
ἴο ρῖονβ. (1η ἢὶβ δβχοδθ! εηΐ ΤηΟΠΟΡΊΔΡΗ 
ζγεοίεγὀἑηελοῖζείολγ δήαίο᾽ », ΤΠ 4116, τ878, 
ΒΘΥίΓ ΠῚ ΔΡΡΘαΙΒ ἴο πῖθ ἴο ἤᾶνε σομοΪι- 
ΒΙΨΟΙΥ ἃΠα ΟΠΟΘ ἴῸΓ 81] βία] 1564 {Π15 
Ῥοϊηΐ 845 δραϊηϑδί Του 16 Υ 7216 77αἱ, 
9). ῬΡ. 1--Ξ232. ΟἿ. Θίπιβοῃ 222, δεν 
ε΄. ϑεοίε ὀεὶ δίαίο ΡΡ. τ5δ---τ43). (3) ΤΠς 
οοποθρίϊοη οἵ 508] ἃ5 ἴΠ6 ρυῖπο!ρ]6 οὗ 116, 
τπουρὴ ποίῖ ἜΧΡΥ βϑ  Υ δπιποϊαίβα ἤθγο, ἰ5 
Ἀγ βοηΐ ἴο Ρ]αῖο᾽ 5 πηϊηα (ύοο Ὁ 22.). Πα 
αθϑίίοη. ὑνΠθί πο ᾿πηηηοσία! γ (ἢ ἰΠ6 
[]16ϑὶ βεῆβα οὗ [Π6 (θγπ) Ὀθ]οηρϑ ἴο ἴῃ 6 
ΘΠΓγ6 508], ΟἹ ΟὨΪΥ ἴο Ρατχΐ οἵ 1{, 15 ποῖ 
γαϊδθα ἴῃ [Π6 οουῖβα οἵ ἴπ6 ρῥγοοῦ 156], 
Ῥὰϊ ἴοτὴ ὅτι Β--- ότ2 ἃ, ἃ νου] 5θοτη 

{Παΐ {Π6 λογιστικόν Δ1οὁ Πα ἰ5. ἱπἀοϑίσγαοι "16 
(ότι Β 71.).. Αἱ βοῇ ϑιισοδβδῖνθ ἴποδῦ- 

-παΐίίοη {ΠῸ λογιστικόν ἰ5 ἀφΠ]εα ὑπὸ τῆς 
τοῦ σώματος κοινωνίας, ἀηαὰ (ασοοτάϊησ ἴο 
Ῥλαεα. 81 Β ἢ.) [Π6 Ροϊ]αίίοη [ΓΘ ΘΠ Ε]ν 
Δάπθυαβ Ἔνϑῃ αἴζευ ἀθδίῃ, οαπιδίησ {πὸ 508] 
ἴο 566}. γτε-ποαυπαίίοη. Τὴθ υἱ]{ϊπηαΐα 
αἴτη 15 ρΡραύβηξυ ἴο θὲ ἠδ] νοεα ἔγοπὶ 
ὈοΘΠν οχἰβίθηοα Δ] οσείῃθυ, δηα ᾿νε ἄνευ 
σωμάτων τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρό- 
νον (ἐλαεα. τι4 6), Ῥπὶ ὄνεὴ πεη [πΠ6 
5011] γγου]α ποί---50 αἵ ᾿ἰϑαϑί 1 {ῃῖ1ηκ ---βθϑιηὴ 
ἴο ῬΙ]αίο ἴο Ιοββ 115 βββθηταὶ ἱπαἰν! ἀπ ΠΥ 
8Δηα Ῥεδοομλδ ἀρβουρθεά. 5866 οἡ {πΠ6 ψΠῃο]8 
5876 οἱ Θ᾽ ΠΊ5Οη 1.0. ΡΡ. 144-1:54 ἀηά οἵ, 
ότι Β 21. 
ΘΟΒΕ 341 κακὸν-- λέγεις; ΕἰοΠατ 5 

ψνουα δαά ἔδιον οΟΥ οἰκεῖον «αἰζευ λέγεις, 
σοιηραηησ ((ΟΥ ἴδιον) ὅτο Β, δῃα ((ου 
οἰκεῖον) ὅοο Ὁ, το ΒΕ. Τὶ 15. βᾶϑύ ἴο τιπάοῖ- 
βίδῃηα εἶναι : “4 γοιι σαν {παΐ ϑᾶοῇ [Ὠϊησ 
ἢα5 ἃ ΡῬαυίοι]αυ αν} ἃηα ἃ ραγίουϊαῦ 
βοράν’ 866 ϑόμαιζ δῦρυ. ΟὈρηεηι. δ, 
Ρ. 33. 

ΘΟΘ Α 5» διέλυσεν καὶ ἀπώλεσεν. 
“Ητοαρηους {Π|5 ἀὐριπηθηΐ, ἃ5 ΓΠγουρ οι 
της “λαεαῖο, ἀδοισαοιίοη τηθδῃβ αἸϑβοϊ αίοα. 
(διάλυσι:). 

6 τὸ ξύμφυτον κτλ. ὙὍΠὲ ννογάβ 
ἑκάστου ἀπ ἀπολεῖ τὲ Ὀγαοϊςοίθα ὈῪ 
Ἡδεινογάβῃ, ααϊΐα ἀπαἀδβεύνβαϊγ. ΒῸΓ {Π6 
βιατειηθηΐ 1[561{ 566 οὴ ὅορ Ε. 

Ε 

6009 



ὅοο Ὁ] ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ 423 

ὅτι τοῦ πεφυκότος οὕτως ὄλεθρος οὐκ ἦν; Οὕτως, ἔφη, εἰκός. 

Καὶ 

Ο μάλα, ἔφη: ἃ νῦν δὴ διῆμεν πάντα, ἀδικία τε καὶ ' ἀκολασία καὶ 

,ὔ ιν ας ΓῚ 3 Ὡ -" Τί οὖν; ἦν δ᾽ ἐγώ: ψυχῇ ἀρ᾽ οὐκ ἔστιν ὃ ποιεῖ αὐτὴν κακήν; 

δειλία καὶ ἀμαθία. Ἢ οὖν τι τούτων αὐτὴν διαλύει τε καὶ ἀπόλ- τ5 
Εν , Κ΄ 5.2 κα ᾽ , ΠΟΘ ΣΝ » 

λυσι; καὶ ἐννόει μὴ ἐξωπατηθῶμεν οἰηθέντες τὸν ἄδικον ἄνθρωπον 
Ι. ΤΑΣ Ὁ .“ ,“,΄-Σ ο» ΄ ᾽ ,ὕ « ᾿ “-“ ΕΝ , 

καὶ ἀνέητον, ὅταν ληφθῇ ἀδικῶν, τότε ἀπολωλέναι ὑπὸ τῆς ἀδικίας, 
’ Ὑἷ[ -“ 

πονηρίας οὔσης ψυχῆς. 
͵ , που ΄ ᾿ , Ν », 3 Ν Ἂ, -“ 

πονηρία νόσος οὔσα τήκει καὶ διόλλυσι καὶ ἄγει εἰς τὸ μηδὲ σῶμα 

᾽ “ν, τὰ , “ κ᾿ ε ἢ 
ἀλλ᾽ ὧδε ποίει" ὥσπερ σῶμα ἡ σώματος 

3 ΝΥ «' ἴω Ἁ , »“ « Ν - 5 7 ’ὔ “Ὁ 

εἶναι, καὶ ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν ἅπαντα ὑπὸ τῆς οἰκείας κακίας τῷ 20 
-“ ᾿ Ὁ ᾿ 1} ἴω 

προσκαθῆσθαι ' καὶ ἐνεῖναι διαφθειρούσης εἰς τὸ μὴ εἶναι ἀφικνεῖται 
Ε] “ Α Ε , Ν ᾿ Ν Ἀ κι Ν , 

--οαὐχ οὕτω; Ναί. Ἴθι δή, καὶ ψυχὴν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 
, 9. Ε “ 3 3 - 5 Ἁ Ν Οὐδ 7ὔ Δ 9 “- 

σκόπει. ἄρα ἐνοῦσα ἐν αὐτῇ ἀδικία καὶ ἡ ἄλλη κακία τῷ ἐνεῖναι 
κ , ὯΝ ν ͵ “ τὰ ᾽ ͵ 

καὶ προσκαθῆσθαι φθείρει αὐτὴν καὶ μαραίνει, ἕως ἂν εἰς θάνατον 
“-“ -“ ͵ » 3 “Ὁ “ , 2 ν 

ἀγαγοῦσα τοῦ σώματος χωρίσῃ; Οὐδαμώς, ἔφη, τοῦτό γε. ᾿Αλλὰ 25 

13, 14 ψυχῇῃ--νῦν Π εἰ ἴῃ πιᾶτρ. ΑΞ: οπι. ΑἸ. ἦ Π: ἣ Α. 
ἐνεῖναι ΑἸΠ: διεῖναι τα νΙἀδίαγ οοτγ. Α, 

15- 

21. 

6098 τ2 ἦν. ““Ιπηρογίδοίατη 1ΠΠπᾶ 25. οὐδαμῶς. τοῦτό γε. Τί 15 δίταησε 
ἰδηριβ ἱπαϊσαΐ, απὸ τὰ 5 Ποηατιτ 5615 
σορῃῖία, εἴ ἴαπιθη ἴΐα, τ πππο ἀρρατεῖΐ, 
οσοιηραταία εϑϑεῖ ἡ Θοπηθίάθσ, Οἵ, τν 
426 Ὁ ". 

14 ἀδικία-- ἀμαθία. ΜΊοΕα 15 {Π6 6ν]]} 
Ῥεου]αγ ἴο 508}: οἵ, ΙΝ 4446, 7771. 86 Β Τῇ. 
Δη4 «οῤἧ. 227 Ε. 
609 σ 18 ἀλλ᾽ ὧδε ποίει. ποίει 

τηθᾶη5 “Ρἰοίαγα,᾽, “ΤΟΡΊαβθηΐ. ποὺ οἴει, 
ψνὨῖσἢ ΓΑΕ ΡΠ Ια σοπ]εοίαγος (7 το. τ88ο 
Ρ- 169), 156. ὙὙΠΟΙΥ ἱπαρροβίία ; [οσ τΠ6 
56Π56 ΓΘΊ]ΈΪΓΟ5 Δ ἱπηρεγαῖϊνθ. Αβίβυρσροβίβ 
νόει οὐ σκόπει, Ὀπΐ ἴῃς ἰδχί 15 δου πα : 566 
Οἱ ΝΙ 408 Α. 
ΘΟΘΡ 24 ἕως ἀν- χωρίσῃ. θάνατον 

ταδί πού Ὀ6 πηδοιβίοοα οὐ {πὸ σοφὴν 
ἄξαίῃ, οἰ μθυννῖβα (ἢ 6 ράγα]] 61 νι ὥσπερ 
---οὀφικνεῖται Ὀγοαϊς5 ἄοννη, πα {Π6 γραβοῦ- 
ἴῃς ὈΘΟΟΠΊΘ5 ποῖ ἸηΘΎ ]Ὺ []]δοίοιιβ, Ῥκΐ 
αὐϑιτά. Νῆε Πᾶνε, ἴῃ ἰδοί, ἰο ἀϊϑξίίη- 
σα ϊϑῃ Ῥαίνεθη {πΠ6 ἄδθαίῃ οὐ αἰ 5βο]τοη 
οἵ (α) {πΠ6 Ὀοάγ (45 ἀββου θα ἴῃ Ο ἀρονα 
ὥσπερ σῶμα ---εἰς τὸ μηδὲ σῶμα εἶναι), 
(ὁ) [Π6 501}, (ε) {Π6 σύνολον, ΟΥὙ Ῥοῖν 2Ζμ5 
5011. ΤῈ τΠς 5οὺ] 5. τηοτία], {π6 πηοιηθηΐ 
αἱ νυν] ἢ ἴἴ 15. αἸσθοϊνοα δηα θυ 565 15 
νΠθη (Π6 σύνολον αἀἶ65, 1.6. ())λαεά, 64 ο, 
67 Ὁ) ννἤδῃ 500] 15 βεραγαίβα ἔγτοτη "οάν 
(οί. δααεα. 7ο Α, 77 Β, θ, ΕΒ, 800 «ἀπά 
84.8). ῬΡΙ]αΐο τϑυηὶης}5 ἃ5 οἵ [Πϊ5. Ὀν βαγίηρ 
ἕως ἂν εἰς θάνατον ἀγαγοῦσα τοῦ σώματος 
χωρίσῃ ἰπϑίοαα οἵ τἸλο ον ἕως ἂν εἰς θάνα- 
τον ἀγάγῃ. Οἴ. ότο Ὁ 71. 

[πὶ Ἰαιοο 5Που]α ἀββεηΐ 50 τεϑάγ. Ηα 
15 ΔΡΡαυθμΕΥ {ΠΙηκὶηρσ (5 1ῃ 61ο Ε) οἵ {πΠῈ 
ΔΟΙνΥ ἀηα νἹζα] ν νν ΠΙο ἢ νΊοΚοα πιθῃ 
50 ἔγθα  ΠΕΥ ἀἰβρίαν ; κι νγα τηδὺ [αἰ ΥἹΥ 
αϑὶς "ΝΥ 5Ποι]4 50} ΡῈ {πΠ6 οηἱν {πἰησ 
γν ΠΟ ἢ 15 Ἰποαραῦ]8 οἵ Βεϊηρ ἀδβίγογεα ὈῪ 
15 οὐνὴ νἱσερ᾽ Τί νοι] βιγοὶν θ6 ΠΊΟΥΘ 
{πι6 ἴο πο] {πΠαΐ νίοβ 15. 40]6 ἴο ΚΠ] (ΠῈ 
5010] 151 ὀέξατισθ ᾿ξ 15. ΑὈ]6 ποιεῖν αὐτὴν 
κακήν (όοο Β), αηα Ῥαπαβδίϊιι5 δοίια !ν 
τηδς τι56 οὗ ἃ βἰῃμη]αῦ ἀὐραιηθηΐ ἴῃ ΟΥ̓ ΕΚ 
ἴο Ρήοόνα ἴῃ 50} πιοῦία! (“" ΠΙΠ1] 6556, 
αιοά ἀοϊεαΐ, απ 14 ἀϑρυιτη 6558 Πα 8 
Ῥοβϑίί. αποά δπΐθιη ἴῃ τηοῦθαην σαάαΐί, 1ἅ 
οἰΐαπῃ ᾿πιθυϊἀσατη : ἄο]ογα δα ίθπη δ ηΐιη 05, 
ΕΥΡῸ δἰϊαπι ἰηΐογῖγα "ἡ Οἴσοτο 77, 2) 152. 
Ι 79). [5 ὥρα ἐνοῦσα--- χωρίσῃ ἰπίεπα δα 
85 ΔΠ ἄρρβα] ἴο βχρεγίθπος ὃ ἔνβεῃ ἴΓ νγα 
ΑΙΠοννοα {παΐ αχρθυίθηοα ἴ5 ἴΠ6 ΡΊΌΡΟΥ 
{θα πα], οἷν Θχρογίθποθ οἵ [ῃ6 εἤξοι οὗ 
1η]πιϑ(166. Οἢ ἃ Πιιμηαῃ 508] 15 ΠἸπηϊ64 ἴο ἃ 
5 ηρὶς [ἰ{8 ; απηα ννῃΥ 5Ποι]α ποῖ ομδ 5οὰ] 
νγ ΩΓ Οὐ πιαην ὈΟαΪΘ5 ἀημα Ρδυῖβῃ αἱ ᾿αβί 
{Πγοὰρὴ ἰἰ5. οννὴ νίοβ καὶ ἢ αὐτὸ τοῦτο 
θάνατος, ψυχῆς ὄλεθρος (οἴ. “λαε. 87 Β, 
901 Ὁ. 866 αἶβο 1)εϊοποτὲ δίαίο᾽»Σ δειυοῖσε 
7 αἱό ζγμοίεγοίζελείέ αἰ. δέος ΡΡ. 46---48). 
ἼΤἼδ656 αἰ ΠΠου {165 ἀγα βουίοιιβ, Πα ΡΟΒΞΙΌ]Υ 
[αἰαὶ : {1πῸΥ ἢανὲ θὄνθὴ θα] βοιηθ οὐτϊο5 ἴο 
β5Εϊρηηδίῖ56 {Π6 ννΠΟ]6 ἀὐριπηθηΐξ ἃ5 ἃ φεέζέζίο 
2 γερο ηϊ (6. σ. Βταηάις Ζηγ ᾿γέτυϊοξ. αἰ. ΔΙ, 
1 ελγέ τ. α΄. «δεοίεμί λείἑοε Ὁ. 20). Ρ]αῖο 
ἄοο5 ποῖ αἰϊθηιρί ἰο βοῖνβ πϑῖὴ μοῦ; θαΐ 
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- μά Φ ᾽ Υ ’ὔ 
μέντοι ἐκεῖνό γε ἄλογον, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὴν μὲν ἄλλου πονηρίαν ἀπολ- 

λύναι τι, τὴν δὲ αὑτοῦ μή. Αλογον. ᾿Βννόει γάρ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ 
τ ΄ ' “ ᾽δ᾽ «ς ΑΥ “Ὁ ἴω “ , ἂν ἃ δι ᾽ ἱρὴ ᾿ Ἢ 

λαυκων, τι οὐὸ ὑπὸ τῆς τῶν σιτίων πονηρίας, ἣ ἂν ἢ αὐτῶν 
3 γ , ξ, “ - 

ἐκείνων, εἴτε παλαιότης εἴτε σαπρότης εἴτε ἡτισοῦν οὖσα, οὐκ 

οἰόμεθα δεῖν σῶμα ἀπόλλυσθαι: αλλ ἐὰν μὲν ἐμποιῇ ἡ αὐτῶν 
,ὔ “- “ ,7ὔ πονηρία τῶν σιτίων τῷ σώματι σώματος μοχθηρίαν, φήσομεν αὐτὸ 
Αὶ δὴ ΨΕΡΝ , 

δι᾿ ἐκεῖνα ὑπὸ τῆς αὑτοῦ κακίας νόσου οὔσης ἀπολωλέναι" ὑπὸ δὲ 
7 7. Ὠ [ 

σιτίων πονηρίας ἄλλων ὄντων ἄλλο] ὃν τὸ σῶμα, ὑπ᾽ ἀλλοτρίου 
-“ , 

κακοῦ μὴ ἐμποιήσαντος τὸ ἔμφυτον κακόν, οὐδέποτε ἀξιώσομεν 
διαφθείρεσθαι. ὈὈρθότατα, ἔφη, λέγεις. 

Ἂς Ν 3 Ν , , 3 3 5 , ᾿ ΡΣ Ἃ 

Χ. Κατὰ τὸν αὐτὸν τοίνυν λόγον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐὰν μὴ σώματος 
ΤΑ Ὁ “ Ἁ “ “, πονηρία ψυχῇ ψυχῆς πονηρίαν ἐμποιῇ, μή ποτε ἀξιῶμεν ὑπὸ 

ἀλλοτρίου κακοῦ ἄνευ τῆς ἰδίας πονηρίας ψυχὴν ἀπόλλυσθαι, τῷ ρ 75 5 Ώρ χη) » Τῷ 
ΓΞ “ «“« " , Ε ᾿, ΩΝ ͵ὔὕ - 

ἑτέρου κακῷ ἕτερον. [ἔχει γάρ, ἔφη, λόγον. Ἢ τοίνυν ταῦτα 

ἐξελέγξωμεν ὅτι οὐ καλῶς λέγομεν, ἢ 

ποτε φῶμεν ὑπὸ πυρετοῦ μηδ᾽ αὖ ὑπ᾽ 

σφαγῆς, μηδ᾽ εἴ τις ὅ τι σμικρότατα 

3. 

8. ἀνέλεγκτα ΑἽΠ: ἔλεγκτα (-1ε) Α. 

8. ΠΟΠΙΡΑΙ5οη οὗ (Π6 ῥγθβϑθηΐ αὐσαπηθηΐ 
ψ ἢ Ζ λαεφί, 93. Α--- 04 Β ΠΕΙρ5 αἱ 81}1 ενβηΐβ 
ἴο Ἔχρ]αΐῃ ἢ15 Ροβιίίοθ. ὅο1] 15. αἰνναγβ 
5011], ἀη ΠΟ 5011} 15 ἸηοΥα ἃ 501] {πῃ ΔἢΥ 
οἴμεῖ (Ζ λαφα. 93 Β); πεποα {Π6 501] νυ ΠΊ ἢ 
ἶ5 ηδᾶθ 6ν}] ὈΥ νος ταίαϊηβ 115. ν] τ} 
ἘΠΙΤΩΡαΙτΘ. ΤῈ 15 1η ἴδοι {Π6 οοποθρίϊοῃ 
οὗ 501] δ5 {π60 ρυΐποῖρὶα οἵ 116 ννῃῖοῃ 
Ἔχρ δίηβ (τοτ {Π6 Ῥ]αϊοηϊς ροϊηὶ οἵ νἱεν) 
ΑἸαμποοβ δια ρμαίις οὐδαμῶς. ΟΥ̓ Ι 3530 
τί δ᾽ αὖ τὸ ζῆν; ψυχῆς φήσομεν ἔργον 
εἶναι; Μάλιστά γ᾽, ἔφη, ννὶ ἢ ποία δά 1οο. 
1 15. ἢ [Π6 ββϑϑθηῃΐαὶ σοηποχίοη Ὀθίνν θη 
ἐ50 1.1 ἀηα “Π|6᾽ (πα ῬΙαίο Ὀι1145 ἢϊ5 
οἸΟυΪηρ ἀΥριτηθηΐ ἴῸγ {Π6 ᾿πηηπουία]! εν 
οὗ [ἢ 5οὰ] ἴῃ [ῃ6 Ζλαξάο (τοο Β ἢ, ἂπα 
Θ5ΡΘ ΙΑ] ]ν τοβ Ο, 0). ΟἿ, ΖΕΙΙΕΥ 5 ΠΡ. 827 
Δ Πα ἰηΐγα ὅτο Ὁ 71. 
ΘΟΘΕ 50 αὐτῶών- τῶν σιτίων. ΤΠΕΙ- 

γγεγάθη ((Ο]]οννπηρ Ξ) ννουἹα οπιὶξ τῶν 
σιτίων, ἴχις (ῃη6 οοηίτασϑέ ἢ σώματος 
μοχθηρίαν 15 ᾿Ἰηρτονοά Ὀγ {Π6 Ῥτθβεποα οἵ 
{Π656 ννογάβ. αὐτῶν 15 “ἸΡΒοΙ τη ̓  Ἔχϑοίὶν 
ἃ5 ἴῃ αὐτῶν ἐκείνων αὮονε : “ οὗ ἰοοα 1{561{᾿ 
)( Ροάᾶγ. 

32 ὑπὸ δὲ σιτίων κτλ. (Οἵ όοο Α, 8. 
1 15 αἸἤσα]ε το 566. ννετα {ΠῸ ἔμφυτον 
κακόν σΟΙΉ65 ἴῃ νυ θη {Π6 ΟΥ̓ΡαΠΪ51ὴ 15 46- 
βίτογεα ὈΥ νἱοϊθηοθ. ΘΌγΕΙΥ ἤτα ἀδβίγουβ 

ὀρθότατα ΘίοΡΠαπιβ: ὀρθότατ᾽ ἂν ΑΤΠΕ φ. ὃ 

Ψ ΕΝ Ι - ϑυ Στ δ , 
ἕως ἂν ᾿ ἢ ἀνέλεγκτα, μὴ 

3' Ὶ 

ἄλλης νόσον μηδ᾽ αὖ ὑπὸ 
. ΄ 

ὅλον τὸ σῶμα κατατέμοι, 

μή ποτε ΑΠ: μήτε ΑἹ. 
8,9. μή ποτε 1: μήτε Α. 

ννοοᾶ ψιΠοῖῦΐ πϑίηρ σηπεδών ἃ5 115 1ηϑίτπι- 
πηθηΐ. Πα [δοἱ 15 {παἰ ΡΙαίο᾽ 5 ἱῃβοῦν οὗ 
ἃ ξύμφυτον κακόν ὈΥ ψΜΏΙΟΙΠ ἀπαᾶ ΨΠΙΟΝ 
ΔΙοηΘ βοῇ οδ]εοϊ ἰ5 ἀεβίγογεα, 1 ἀε- 
ϑίγογϑά ἴ{ Ρ6, ἀοεδβ5 ποΐ δρρὶγν Ἔεχοερέ ψγῇθσε 
{Π6 ον͵εοξ 15 ᾿ἱπάβρεπάβηξ οἵ δβχίθγηδὶ ἰη- 
ἤιτιθηοαβ, δηα βοῇ, [Πγοπρῇηοιϊ [Π15 Ρτοοῦ, 
6 βΈΡΡοβεβ 501} ἴἰο Ῥ6. (Ἕἵ. θοϑῃ᾽Ρ 72. ἀμὰ 
Βταπαϊ 1.6. Ρ. 29. 
ΘΙΟΑ 53. ὀρθότατα. 866 ε7.2:. ΨΙΠηά. 

Ἐ Πα5 ὀρθώτατ᾽ ἄν, Μὶπά. Ἐὶ ὀρθότατ᾽ ἄρ᾽ : 
Οἴου νν158 {Π6ΥΘ 15 ΠῸ ναγαηΐ. ΘΟ ΘΙ 6Υ 
ΔΙΟη6 τοίαϊηβ ἂν ---λέγεις, Ὀκι [4115 ἴο 150} ν 
{Π6 βοϊβθοίδιη. ὀρθότατ᾽ ἂν---λέγοις, νΥΪϊοἢ 
Ἡδπμηαὴπ δηα 5.4] απ) ἰαῖκο [τότ ΚΞ 
δηα ΕἸοῖ. Ν, ἄοθς ποῖ δε {πς οἰἐπαι]οῃ 
Πεοῖθ, 85 κάλλιστα ἂν λέγοις 4065 ἴῃ Ζατὺς 
807 Ε. Βοίῃ Πεγα αῃὰ ἴῃ Ζατὺς ὅδ6 α 
(παγα Α Πμα5 ὀρθότατα λέγοις) {Π6 5116 5 
ΠΟΥΓΘΟΟἢ 15 ὀρθότατα λέγεις. ΒῸΓ {6 
ΘΙΓΟΥ 566. 7ρέγοα. ὃ 5. 

8 ἐξελέγξωμεν. ἈΤΟΠαγ5 ΡΓΟΡΟΒ65 ἐξ- 
ελεγχθῶμεν, Ὀαπΐ [πΠ6 Πογίδίουυ βα ] πηοίϊνα 
ἴ5. τα οἱ οἵ Ρίασα ἢ [Πμ6 ραβϑῖνε Ποσθ. 
66 Α50 Οἡ ΨΙ 5346. 
610 το ὅ τι σμικρότατα ἰ5 ΤΠΟΓ6 

Ἰ4Ἰου δίς {Πᾶη εἰς ὅ τὲ σμικρότατα, νΥῈΪΟ] 
1. δῃά Ὁ. ϑβυρρεβῖ: οἷ. ΨΙῚ 5009 Ὁ δῃὰ 
δ. η. ΤΟῚ Ὁ. 

010 
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ἕνεκα τούτων μηδὲν μᾶλλόν ποτε ψυχὴν ἀπόλλυσθαι, πρὶν ἄν τις 
“ “ 4 

ἀποδείξῃ, ὡς διὰ ταῦτα τὰ παθήματα τοῦ σώματος αὐτὴ ἐκείνη 
5 7 Ν δ, Ἕ ,ὔ 3 ,ὔ Ν 5. ΜΝ ἀδικωτέρα καὶ ἀνοσιωτέρα γίγνεται: ἀλλοτρίου δὲ κακοῦ ἐν ἄλλῳ 

΄ “ Ν ,, Ν ΄ 

γιγνομένου, τοῦ δὲ ἰδίου ἑκάστῳ μὴ ἐγγιγνομένου, μήτε ψυχὴν μήτε 
“-“ ᾿ 

ἄλλο μηδὲν ' ἐῶμεν φάναι τινὰ ἀπόλλυσθαι. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη, 
“ ζω 3 ΄ γ ς 

τοῦτό γε οὐδείς ποτε δείξει, ὡς τῶν ἀποθνῃσκόντων ἀδικώτεραι αἱ 
Ν Ν Ν , ΄ 3 ᾿ ΄ , Ψ Φ , ψυχαὶ διὰ τὸν θάνατον γίγνονται. ᾿Εν δέ γέ τις, ἔφην ἐγώ, 

΄ “- - ε δ δ , ὁμόσε τῷ λόγῳ τολμᾷ ἰέναι καὶ λέγειν, ὡς πονηρότερος καὶ ἀδικώ- 
ς ΕῚ , 

τερος γίγνεται ὁ ἀποθνήσκων, ἵνα δὴ μὴ ἀναγκάζηται ἀθανάτους 
Ν Ν { “ 5» , ,ὔ ᾿] ᾽ - Ψ « ἴω 

τὰς ψυχὰς ὁμολογεῖν, ἀξιώσομέν που, εἰ ἀληθῆ λέγει ὁ ταῦτα 
- τε δ᾿ Ν 

λέγων, τὴν ἀδικίαν εἶναι θανάσιμον τῷ ἔχοντι ὥσπερ νόσον, καὶ 
ς “ ᾿ “ “ ὑπ᾽ ' αὐτοῦ τούτου ἀποκτιννύντος τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἀποθνήσκειν 

᾿ν , ᾿ ΔΑΝ Χ Χ , [4] ᾿ δ᾽ Ὁ τοὺς λαμβάνοντας αὐτό, τοὺς μὲν μάλιστα θᾶττον, τοὺς ὃ ἧττον 

σχολαίτερον, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ νῦν διὰ τοῦτο ὑπ᾽ ἄλλων δίκην ἔπι- 
᾿Ὶ 2 “ 

Μία ΑΔ, ἢ δὶ ὃς, 

πάνδεινον φανεῖται ἡ ἀδικία, εἰ θανάσιμον ἔσται τῷ λαμβάνοντι" {, ᾿ μ ΄ μ 

, ᾽ , Φ », ᾽ », 

τιθέντων ἀποθνήσκουσιν οἱ ἄδικοι. οὐκ ἄρα 

22. τούτου Ζ: τοῦ ΑἸ: ὁπ. ἔξ 
ΑἸΠ: φαίνεται σοτῖ. ΑΞ. 

24 τοῦτο 9: τούτου ΑΠΙ. 26. φανεῖται 

ΘΙ1Ος 18 ὁμόσε--ἰέναι : “ἄατεβ. ἴο 
οἴοβα ἢ τῃς ἀγριιηγθηΐ᾽᾿ ποί “ἢ τι5 ἴῃ 
δισιτηθης ̓  (οπα οὗ 7. ἀπά (Ὁ. 5 ΔΙτοτηα- 
ἐϊνε5). (Οἱ. Φμέλγα. 294 Ὁ ὁμόσε ἤτην τοῖς 
ἐρωτήμασιν, διρίλγῥά. 535 ὅἂῃα 7 )έαεί. 
165 Ε. 

λέγειν ὡς πονηρότερος κτὰ. 1 ἰμϊηὶς 
τ ννὰ5 ΠΥ Τομηβοη ΠΟ βαϊα "Εν ΟΥΥ πα 
5. ἃ τάϑοαδὶ Πθη 6 15 5ἰοκ.᾽ ΕῸΣ {πὰ 
ΟΥ̓ σϑίοη οἵ [6 σορα]α ψνἸἢ ὁμολογεῖν οἵ. 
Π 3744 72. 
ΘΙΟΡ 22 αὐτοῦ τούτου. ὅ8εε ε7. 72. 

ΤῊΣ τεαάϊηρ αὐτοῦ τοῦ, νη ἢ Πᾶ5. πιοβὶ 
οὗ ἴΠ6 ΜμΜ85 ἴῃ [5 ἰανοισ, ἴα Καρὶ ὈΥ 
ΘΟ ηρίἄθυ, ϑί}]ΠΡαυτη δηα Βυγηδί (“40 δα, 
αἰροίς συαρίε νὶ εἴ παίαγα ρεγπηδηΐα "Ὁ 
ΘΟΠΠοΙ 6). Ηδγπηαηη ἂπα [οννείς ἀπά 
ΟΔΙΏΡΌ61] γραα αὐτοῦ τούτου, νΥ1Ο ἢ 15 ἴη- 
ἘΠ ΏΒΙΟΔΠΥ (αγ Ὀειίου (“ [Π15. 1[561{᾿ “785: 
{Π15᾽ 25 ορροββᾶ ἴο {Π6 Ἔβχίθυῃδ) ἀρθῃο 85 
πηθη!]οηδα Ὀε]ον), ἀπ τηϊρῃς βαβι]γ μανα 
Ὀεβη σοΥγαρίςα 1ηἴο αὐτοῦ τοῦ. 

ἀποθνήσκειν---οἱ ἄδικοι. Τῇ Τηϊακίϊος 
Κ|115 (η6 50], ννῃϊο ἢ 15. {Π6 ῬΥΠΟΙΡΙΟ οἵ 
1|6 (όοο Ὁ 21.), {π6 νυ]οκθα 5ῃου]α α16 οὗ 
{ΠΕ γ οὐγὴ ]οΟΪκ άπθες ἢ; ΤῸΓ {ΠΥ σαηποῖ 
οἵ σουγθα σοῃίίηιι6 (0 ᾿ἰνα Οἢ αἰΐευ {Πεὶν 
50] ΘΧρίτθ5. ἈΑΔἂβ 'ἴὶ 15, ποννενϑυ, {ΠῸΥ̓ 
Πανε ἴο ἢ6 μιΐ ἴο ἄθαίῃ Ὀγ οἴμοῖβ, δπά 
{αοοογάϊηρ ο (ἀἸαιιοο) {πεῖν νυ ἰοκεάποϑ5 

τα ΠΥ ἱπούθαθθθ πῃ αἰ] 5 Π 65. {πε ὶγ 
νἰτα]γ. ὙΤΠα δὐριτηθηΐ τηδὺ ποῖ 6 οοῃ- 
οἸπιδῖνα (όοο ἢ 71.); θαΐ ννὲ ἀγα βιγεὶν ποῖ 
Τπϑῃεα ἴῃ ομαρίηρ Ρ]αΐο (45 Βιαπάξ 
ΔΡΡδιΘμΕΥ ἄοεβ 1.ο. Ρ. 29) 1 οοπίουηά- 
1ηρ' ΕἸ ΓΠΕΥ Πεῖα Οὐ ἴῃ ὅοο Ὁ {Π6 ἔννο ποίίοῃϑβ 
οὗ Ρῃγϑβίςδὶ ἀθαῖῃ ἀπα ἀθαίῃ οἵ 1Π6 508]. 

24 ἀλλὰ μὴ ὥσπερ κτλ. ΕὸῸΓ {Π6 
σοπβίσγιοιοη οἵ. ΠΠ 410 Β 72. 

διὰ τοῦτο. ὅ66 ε7΄. 11. ΒοΠηρδίάου ἀ6- 
[εη45 διὰ τούτου ὈὉΥῪ ΑΕἜβοῃ. “19. 447 
πεσόντ᾽ ἀλλοτρίας διαὶ γυναικός: Ὀὰὺΐ 
ΑΑβοθυ 5 τεραταβ Ἡ]θη 85 δη ἀρεηΐ ἴῃ 
1π6 ἀφαίῃ οἵ {π6 ἰβ!]εη ατεοῖβ, ἀπα {Π6 
τηθδηΐηρ “ΟΠ δοσοπηΐ οἵ᾽ 15 Ἔνθ τῇοΊΘ 
ΠΘΟΘΒΘΑΥΥ Ποῖα (πη ἴῃ ὅο9 Εὶ δι ἐκεῖνα 
ὑπὸ τῆς αὑτοῦ κακίας. ΟἿ ΝΠ 562 Β 721. 

258 οὐκ ἀἄρα-- κακῶν. (. δάαεά. τοῦ α 
εἰ μὲν γὰρ ἦν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλ- 
λαγή, ἑρμαῖον ἂν ἦν τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι 
τοῦ τε σώματος ἅμ᾽ ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς 
αὑτῶν κακίας μετὰ τῆς ψυχῆς. ΠΕ [Ππουρῃς 
ΘΧΡΙοββθα 1ἢ ἴῃ 656 ἴννο ραββαᾶρθβ σοῃΐαίῃ5 
[ῃ6 σεῖπὶ οὗ ἃ ΠΟΥ ΔΥριηθηΐ [οΥ ἸΏ ΤΊΟΥ - 
1411. 11 τηϊρῃς 0ὲ ἀὐροαᾶ {Παΐ ἃ {πἰὰγα 
Θχἰβίθμοβ 18 ΠΘΟΘΒΘΒΑΙΎῪ ἴῃ ΟΥΕΥ {Ππᾶὶ {Π6 
Ὑν]Οκοα τᾶν Ρᾶν {πΠ6 Ῥϑηα]ν (οΥ, {Π|Η|1 
51η5, 50 {παΐ Τπηπηογία! ν ννου]α ὈδΟΟΠΊε 
δ’ Ροβίυ]αιο οἵ [ης τλοῦὰ]ὶ εονουπηϊθηὶ οὗ 
16 αηΐνοτβα ᾿, (Πεἰομοτί ].ς, Ρ. 48). ΡΙαίο 

20 

25 



426 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [ὅτο Ὁ 

ἀπαλλαγὴ γὰρ ἂν εἴη κακῶν" ἀλλὰ μᾶλλον οἶμαι αὐτὴν φανήσεσ- 

θαι πᾶν τοὐναντίον τοὺς ἄλλους ἀποκτιννῦσαν, εἴπερ οἷόν τε, ἱ τὸν ἘΙ 

δ᾽ ἔχοντα καὶ μάλα ζωτικὸν παρέχουσαν, καὶ πρός γ᾽ ἔτι τῷ ζωτικῷ 
30 ἄγρυπνον" οὕτω πόρρω που, ὡς ἔοικεν, ἐσκήνηται τοῦ θανάσιμος 

ὁπότε γὰρ δὴ μὴ ἱκανὴ ἥ γε 

οἰκεία πονηρία καὶ τὸ οἰκεῖον κακὸν ἀποκτεῖναι καὶ ἀπολέσαι 

εἶναι. Καλῶς, ἦν δ᾽ ἐγώ, λέγεις. 

ψυχήν, σχολῇ τό γε ἐπ᾽ ἄλλου ὀλέθρῳ τεταγμένον κακὸν ψυχὴν ἤ 
“ ΕῚ , Ν 

Σχολῇ γ᾽, ἔφη, ὥς γε τὸ 

Οὐκοῦν ὁπότε μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἀπόλλυται κακοῦ, μήτε οἰκείου 
τι ἄλλο ἀπολεῖ, πλὴν ἐφ᾽ ᾧ τέτακται. 

45 εἰκός. 

μήτε ἀλλοτρίου, δῆλον ὅτι ἀνάγκη αὐτὸ ἀεὶ ὃν εἶναι" εἰ δ᾽ ἀεὶ ὄν, 611 
᾿Ανάγκη, ἔφη. 

ΧΙ. Τοῦτο μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὕτως ἐχέτω" εἰ δ᾽ ἔχει, 

᾿} ΄ 

ἀθάνατον. 

ἊΣ ΚΟΣ Τὴν, 3. ἈΡΝῚ ΟΥ̓Κ εἰ το ͵ » ᾿ » ΄"-΄ , ἐννοεῖς, ὅτι ἀεὶ ἂν εἶεν αἱ αὐταί. οὔτε γὰρ ἄν που ἐλάττους γένοιντο 
Γ δὲε ιᾶ 2 λλυ Γ 0 » 5 λ, 7, Ρ] Ν «ς “ “ 10 ᾿ ΄ ᾿ μηδεμιᾶς ἀπολλυμένης οὔτε αὖ πλείους. εἰ γὰρ ὁτιοῦν τῶν ἀθανά- 

, ». 5 ᾽ Ὁ). “ 

τῶν πλέον γίγνοιτο, οἷσθ᾽ ὅτι ἐκ τοῦ θνητοῦ ἂν. γίγνοιτο καὶ πάντα 
3 “- Αληθῆ λέγεις. ᾿Αλλ᾽, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

΄ “- Θ᾿, θ ς ἊΝ , Ε] ».., “ Ι 3, “ 

μήτε τοῦτο οἰώμεθα" ὁ γὰρ λόγος οὐκ ἐάσει" μήτε γε ' αὖ τῇ Β 

Ἂ Μἷ “ 3 »Ψ 

ἂν εἴη τελευτῶντα ἀθάνατα. 

ΕΣ ΄ὔ “ 3 τ -“ 

ἀληθεστάτῃ φύσει τοιοῦτον εἶναι ψυχήν, ὥστε πολλῆς ποικιλίας 

15. σοπίθηξ πΊεΎον ἴο βιρσεβδί {Π15 ἀὐρι- 
τηδηΐ : ΠΕΘΙΓΠΕΥ ἤδΥΘ ΠΟΥ εἰβεννῃετα ἄοθβ Π6 
Ρίαςσε ἴἰ ἴῃ {πῸ [ογείτομηϊς οὗ ἢῖ5 ἀἸα] βοίῖσαὶ 
Ῥτοοῦ οἵ ᾿πηπηοσία! ιν. 
ΘΙΟῈ 29 καὶ μάλα ζωτικὸν κτλ. 

ΟἸδποο 15 [Βιηκιηρ οἵ {πῸ Ἔχίσγειηα δον} 
Δα ν]τΑ} 1} βΒοτηθί! 165 αἸβρ] γε Ὀγ [Πα 
ΤΊΟΥῈ ἀσρτγαββῖνα Κἰπα οἵ ν]]αῖη. Α σοοᾶ 
ΕΧΔΠΡΙΘ 5 Πιγη5η6α ὈΥ {Π6 σδίθαυ οὗ 
Τιοηγϑίαβ 1 οὗ ϑγγδοιιβθ. ΔΊ ἄγρυπνον 
Θ(ΔΠΠΡαύτη σου ραγα5 ““πἰ ἱπρτ]θηΐ ΠΟΠΊΙΠ65 
βιγριηΐ ἐ16 γοεΐε Ἰαῖγο 65 (Ηοτ. 222. 1 2. 
32)--ἂῇ ἰῃϑίδποθ Οἢ ἃ 5Πὴ|8}} δῃηα ρμείΥ 
5046 οἵ ἴῃ6 βογί οἱ [πἰησ ΠΟ 15. ἴῃ 
ΡῬΙ]αῖο᾽ 5 τηϊπά. 

611 κ- 612 κα Μί], ,οἤοτυς ἐλαΐ {16 
711247γ10 47. 077 δσοτεῖς ἐς αἰτυαγ» εογεοἼαγεέ, θαε 
οὔ λοι γοία]γε771." 115 ἡ7η:αἸυϊαϊμεα έν ἑλγοιιρ,- 
οί. "ε λαὺε λἠΐλεγίο γ627, 65 εγιέεαϊ σοτε ας 
α «οι βοσίΐε σφὀοίαγιεδ; ὀτεέ 116 σοηηῤοστία 
εαγιγοΐ φασὴζν ὧδέ ἐηιγιογίαζ, αγια 1.7 τὺ 
τυομ αἱ 566 ἐλ σον ἂς 1} γεαίν 15, τῦῦ »τεδέ 
φίετυ 11 αῤαγίέ γον ἐλ ὀοαῖν αγταὶ ἔλοδὸ 
»ειαΐεγαϊ αεεγοίζοτις τοϊέλ τυλῆελ {γι ἀτέγεαε 
{77 11 15 εἰοοοδαῖ αὐταῖ δηιειε)ιὀεγεάώ. 1716 
ατ1αἱ ογιίγν ἐλέγὲ σἠαίϊ τῦὸ ὧδ αὐὲε 10 5ε6 115 
ἔγμ6 716 7178. 
Θ11 Δ 4. ἀεὶ ἀν εἶεν αἱ αὐταί: “1 

11} αἰνγαγϑ Ὀ6 [Π6 58 ΠΊ6 5015 {Πδΐ δὺϑ ἴῃ 
εχἰβδίθηοβ.᾽ αἱ αὐταί 15 [πε 5υ))εοΐῖ, ποῖ 
τη6 ρτεάϊοαίϊς (α5 Τεὶο Ππλ 16 ΥΓ ἰγαηϑ]δίθϑ 

ἢίαί. 27. Ῥ. 7). ΑἸ ΠουρῊ οὔτε γὰρ--- 
- πλείους Ἰπ5|1Π 65 ἀεὶ ἂν εἶεν αἱ αὐταί ΟΥΪΥ 
ἴῃ 50 [3 δ5 Θοποϑίῃϑ {Π6 [οία] γιζεγεὦεγ' οὗ 
5801115, αἱ αὐταί ὈΥ [561 πηθᾶπβ ποτα δ ἢ 
115, δηα 1πΊΡ1165 [Π6 Ῥεύβομαὶ 1 Θητν οὗ 
δδοῇ ἱπάϊνίάτια] 50] {Ὠτοιυρσμοῦξ 41] {πῸ 
ν᾽ οἰσϑιιπάθ5 οὗ 115 θη 1685 αχϊβίθσποθ. ὙΠα 
οοηνϊοίίοη {Παᾶΐ {ΠῸ {6 οἵ βδοῇ Ῥδυίοι δ γ 
501] 5. ἃ σοῃίϊηποιβ βεαπεποα οὗὁὨ ὄσδιβ8 
δῃα εῇξος ϑἰγείομίησ ἔγοπὶ δἰθυη νυ ἴο 
Θἴθυ ΠΥ ννὰ5 ΠγῊΪγ ΠΕ] Ὀγ Ρ]αΐο, απ 6 
ῬΥΘΗ͂ν τα πη πη α5 οὗ ἴὑ πεύο Ὀεοαῖιβα {Π6 
ΤΠ εοτν οἵ Γαΐατα γανναγάβ ἀπά ΡΠ] ῃτη θηΐβ5, 
ὙΠΙΟἢ Πα 11] Ῥγαβε μεν ἀθβοσῖθα, γαϑίθ Οἡ 
{παὶ Πυροι οϑὶβ ἀπα πὸ οἴμοι. ΒῸΥ [ῃς 
Πἰϊδίουυ οὗ (Πἷ5 Ῥε]]εῇ Ῥείοτα (π6 {{π|6 οὗ 
ΡΙαῖο βεαὲ Βομάς ΖΦ γελδ5 1 ρΡρΡ. 134--τ56. 

5. ὁτιοῦν- -Ἠἀθάναταβ. ΑΙ {πὶπρ5. ἅτα 
ΟἰΓΠΕΥ τπουίαὶ ΟΥ̓Ππητηογία] : Πποποα [Π8 
Ἰτητηογίαὶ, 1 ᾿ἱποιδαβθά αἱ 41], τηιιϑὲ θῈ 50 
αἱ [πε ὄἜχρεῆβα οὗ {ῃς πιοτγίαὶ, νυ οἢ. ν}1}]} 
δοσογάϊηρ]ν ἴῃ σοῦγβ6 οὗ {τὴς 6 δχῃαιβίβά. 
ΟΕ “ααεα!. 7ο 6---72 ἘἙ, Ἔ5 ρθουν 72 Β ἢ, 
ὙΥΠΕΥα ἃ βἰ πηϊϊαυ ἰγαΐη οἱἩ γθαβοη] Πσ 15 6Πι- 
ῬΙογεᾷ ἴο ρίονβ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς 
ζῶντας γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων 
ψυχὰς εἶναι. 
6118 8. τῇ ἀληθεστάτῃ φύσει κτλ. 

Τῃ 15 ἔτι6 ἀπα δββϑθηῖα] παΐσγα 501] 15 
αἰκίη ἴο {Π6 βἰπιρ!ε ἀπά ἱποομηροβῖίθ : 566 
«Ῥλαεα!. 78 Β---ὃι Α. 
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Ἁ » ᾿, , ᾿ Ὁ ,ὔ φι Ὁ Ν ς , “ 

καὶ ἀνομοιὀότητός τε καὶ διαφορᾶς γέμειν αὐτὸ πρὸς αὑτό. ἸΠῶς το 
λέγεις; ἔφη. Οὐ ῥάδιον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἀΐδιον εἶναι σύνθετόν τε ἐκ 
πολλῶν καὶ μὴ τῇ καλλίστῃ κεχρημένον συνθέσει, ὡς νῦν ἡμῖν 
2 ΄ ς ὔ 

ἐφάνη ἡ ψυχή. 
͵7ὔ ἣ ει, ᾿ΨῪ᾿ , Ν, εν ᾽ ΄ὔ 4 Φ ἩῳΙ δὰ 

ψυχή, καὶ ὁ ἄρτι λόγος καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκάσειαν ἄν" οἷον δ᾽ ἐστὶν 

τῇ ἀληθείᾳ, οὐ λελωβημένον δεῖ αὐτὸ θεάσασθαι ἱ ὑπό τε τῆς τοῦ τ5 

, 

Οὔκουν εἰκός γε. Ὅτι μὲν τοίνυν ἀθάνατον 

ὰ , ἘΣ. - γ - ς “-“ , 

σώματος κοινωνίας καὶ ἄλλων κακῶν, ὥσπερ νῦν ἡμεῖς θεώμεθα, 

ὑλλ᾽ οἷόν ἐστιν καθαρὸν γιγνόμενον, τοιοῦτον ἱκανῶς λογισμῷ δια- 
α ἑ 

Ν 

θεατέον, καὶ πολὺ κάλλιον αὐτὸ εὑρήσει καὶ ἐναργέστερον δικαιο- 
σύνας τε καὶ ἀδικίας διόψεται καὶ πάντα ἃ νῦν διήλθομεν. νῦν 

Ἁ Μ Χ ᾿} “) ΝῚ Ε} ““ ζυ 5 “- , ,ὔ Ξ 

δὲ εἴπομεν μὲν ἀληθῆ περὶ αὐτοῦ, οἷον ἐν τῷ παρόντι φαίνεται" 20 

17, 18. διαθεατέον ἘΦ: διαθετέον ΑΠ. 10. ἃ ΑΓ: οἵα. ΑἸ. 

Ιο αὐτὸ πρὸς αὑτό σοε5 ψ ΙΓ ἀνομοιό- 
τητος-- διαφορᾶς : οἴ. διαφέρεσθαι πρὸς αὑτό 
Δηα {πΠῸ πκ6. ΤΕ {ταηβαίοη ἑνίθννεα ὈΥ 
1561 Γ᾿ (Ὁ. «μὰ ΜΝ.) ἰ5 φαϊίε νγτοησ. 

12 ὡς νῦν ἡμῖν ἐφάνη ἡ ψυχή τείετϑ 
ἴο ἴῃς ἐπραγεϊῖα αἰνιβίοι οὗ 5οὰ] ἴῃ 1Υ 
4354 Π : οἵ. (ἢ ΟαμιρθΕ}}) ἰπῖτα Ο 
νῦν δὲ εἴπομεν κτὰλ., 6124 νῦν δὲ---διελη- 
λύθαμεν ἀῃὰ (ἰογ {πε τι5ε οὗ νῦν) ὥσπερ νῦν 
ἴῃ ΨΙ βδ04 Ὁ ΔΠ4 ΠΠ 4148 72. [{ 15 τησοἢ 
1655 παῖπσαὶ ἴο σοπηθοΐῖ (ῃ6 οἱαιιβα ψ ἢ 
ἀίδιον (“" εἴεγηα] ἂς. νγὲ πᾶνε 5 ργονϑβα 
1Π6 5οὰ] ἰο θε᾽" Ὁ. απᾶ Ν., ἢ ΠΟ Πὴ 
7Τονεῖξ δηπα δρραγθηθ!ν αἷἰϑοὸ ϑομπαῖα ον 
ἄρύεθ. ῬῬυδηΐ] δα οἴπεῖβ ἴαϊςα {π6 τῖσῃϊ 
γεν). Νον ἰπαΐ Πα Πα5 ρτονεά {Π6 508] 
ἴο Ὀ6 ἱπηπιοτίαὶ, Ῥ]αΐο ἴαϊκεβ. {πΠ6 ὀρρουῦ- 
την ἴο βυσσαβέ ἃ γεν ϑίοη οἵ [πΠ6 ρϑυομο- 
Ἰορσγ οἵ ΒοοΙκ ᾿ν, ἴῃ νυ ϊ ἢ 508] νγαϑβ ἰγεαϊθα 
45 σοιϊηροβιία (435 Α 71.) : ου ποίησ {Πδΐ 
15. σοπηροβιία σᾶῃ ψνγῈ2}}] 6 ἱπιπιοτία! (ςοῇ. 
]λαεα. 1.5... Ασοοτάϊησ ἴο [ἴῃς {ΠθοΥΥ 
ὙΝΉΪΟΗ 15 ταίμοῦ βαυρσεκιεά (612 Α) {Πα 
ΓΠῪ τνουκεα οὐἱ ἴῃ τΠἰ5 οΠαρίεγ, {ΠῈ 50- 
Πα! δα Ἰοννεῦ " ρατίβ᾽ ἀγα ποῖ οἵ [Π6 ββββῆσβ 
οὗ 5080] αἱ 411, θαΐ οὔ] ἱποϊάεηΐαὶ ἴο 15 
αϑϑοοϊαϊίοη ἢ θοάν, απ σοῃβθατιθηΈγ 
ῬΕΠΞΠΔ0]6. Οἵ. ῥλαεά. 66 ο Π., γος, Ὁ 
ἀηα [Πς θνητὸν εἶδος ψυχῆς οἵ 7121. 60 Ὁ ΗΠ. 
Ρ]αΐο Ἔχρύββϑαβ ΠΙ Π156}} ἢ στοαΐ γθβοῦνα 
(6τ2 Α), θυ ἀρρδυθμν Ἰηςθ 5 τ5 ἴο θ6- 
Ἰασνε πδὲ 5οὰ] 1π 115 ἰγαθδὶ ἡδίαγα 15 
λογιστικόν, απ {πΠαΐ {πΠ6 λογιστικόν ΔΙοπα 
ἶβ. ἱπηηοσία]! (50. αἶἰδὸ 5:ππβδὸη Δ.) 7 α. 
δέείς ὁδὶ  ίαίο Ὁ. τ28ὃ : οἵ. 4150 ἀτίπηπλεὶὲ 
αε γε. 20]. εοηῃ. εἰ τε. Ὁ. 94 δπὰ 
ΝΕΙΙΘσἢῖρ Ζεοί. για Δ᾽ 671. 11 Ὁ. 357)- 

14 οἱ ἄλλοι. ΤἼδ τείογεπος ἰ5 σ6π6- 
ΓΆ}}Υ βυρροββά ἴο θὲ ἴο {πε διριιγηθηίβ οὗ 

1ῃε άασεαο. ἸΚτοῆη πονγενεῦ (27. .52. Ῥ. 
2066) οσοιηραῖοβ παλαιὸς---λόγος οὗ μεμνή- 
μεθα (ἐλαεά. 70 6“), ψεγα Ῥ]αΐο 15 {π|η]ς- 
ἴησ οἵ Οτρἢϊς δπα Ῥυίπασογθαη θε]ϊείβ, 
ΔΠ4 βιρσεβία (Παΐ οἱ ἄλλοι 5ῃοι]α ἤετα 
Ῥε ἱπίεγργείβα τὴ ἴῃ βαπηα ὙγΑΥῪ ; ΨΠ1|6 
Ρἢειϊάθιεσ (Ζιγ, 2 δετέγιο εἴσ. Ὁ. 41) 5665 
8ΔΠ ΔἸ] πϑοη ἰο {πΠ6 Ζλαεαγης ἀη4 77ε7ῖο. 
ὙΠαΐ (Π6 διρυμηεηΐβ οὗ πες Φλαξιίρ τα 
Ἰἱπο! θα ἴῃ [Π6 τείθγθησθ, 15. ΧΙ γε ΠΊΕ Ὺ 
ΡῬΙΟΡΔΌ]6 θοΐῃ οἡ οἴπεὺ στοιιπβ, απ αἶξὸ 
Οἡ δοσουπί οἵ [{Π6 Ὑϑηαυκαῦ]6 δἰῆηϊίν 
Ῥείννεεῃ {παΐ ἀϊαϊορσιια ἀπ {Π6 ψΠο]ςῈ οὗ 
1815 βεοίΐοῃ ; Ρυΐ Ρ]αΐο᾽β ννογβ αὐτῷ νγῖάθ 
ΘΠΟΙΡ ἴο ΘΟνΕΥ 411 ἰῃ6 φῥτοοίβ οἵ ἴπη- 
του α ΠΥ σαττεηΐ ἴῃ ῃς6 Ρ]αίοπῖς 5οΠοο], 
ΠΕ ΠΟΥ Ρα]5ηεα οὐ ποί. 

ἀναγκάσειαν ἄν. 8:6 οἢ ΥἹ 4006. 
6116 17 καθαρόν: 56. ἴτοπὶ Ὀοάν 

Δα 15 αἰϊεπάδηΐ εν]: οἵ. Φλαδαά. 81 8 ἢ. 
18 εὑρήσει: 56. τις, ὙΏΪΟΙ 5. Θαβιϊν 

ΒΌΡΡΙΘα αἰΐεγ ἴῃΠ6 νεῦρα] διαθεατέον : οἴ. 
(ἢ Θομπειάθ) ΖΦ ἰβζλάγα. 290 Ὁ οὐκοῦν 
ἀεὶ δεῖ αὐτὸ ἔχειν---ἐν ἑαυτῷ; καὶ εἴη ἂν 
εὐδαιμονέστατος, εἰ ἔχοι κτλ. 

ἐναργέστερον --διόψεται. ΤῊΣ (ΠΘΟΥΥῪ 
οὗ Ταυβίίςσε δῃὰ [Τη]ιβίίοσα ἴθ Βοοῖς ἵν 
τεϑίθ οἡ ἃ ῥϑυ]ποίοσυ ψῃ θῇ ἐχρ]αϊπεα 
501] ποῖ 85 καθαρόν, ἀπὰ ὈΥ [56], πὶ 
Ῥγδβεηΐ ἴῃ Ὀοάν (οἴ. ὅτ Α). Ρ]αίο Βϊηΐς 
πα 1ἴῃ6 πον Ῥβυοποϊορίοαὶ βΞίαπάροϊηϊ 
Ὑ}0}}} οἷν ἃ5 ἃ πεν δηα Πίσῃου σοποθρίϊοῃ 
οἵ Τυκίίσε. 1 ἀρῦβεα ψῖ ΗἶγΖεὶ (δ 
Τίαίοσ Ι ῬΡ. 237 [.) ἴπ Βοϊάϊησ Παὶ (ἢ15 
ΒΙΡΉΘΥ σοηοδρίίοη οἂπ ΟὨΪΥ ὕες ἰῃς [ἅ68. 
ΤῊΣ ΡΪαγαὶ τεΐευβ ἴο αἰ δυθηΐ σοποθρίϊοηβ 
οὗ Τυβίϊοα δπᾶ [π|πβίϊσθ, γαῖμου ἰῃδη ἴο 
“ὙΠΟ Γ ναγίοιιβ ἰοΥΠΊ5" (45 [. δῃὰ (Ὁ. 
Ἔχρ αἰ η). 
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, Ἵ δ Ν ͵ὕ “ 

τεθεάμεθα μέντοι διακείμενον αὐτό, ὥσπερ οἱ τὸν θαλάττιον Τ'λαῦ- 
“ 9. “ ͵ ν Ε} ΑΗ ἊἜ 

κον ὁρῶντες οὐκ ἂν ἔτι ' ῥᾳδίως αὐτοῦ ἴδοιεν τὴν ἀρχαίαν φύσιν, 
“- [ον Κ Ν Ν . ΄ Ἂς 

ὑπὸ τοῦ τά τε παλαιὰ τοῦ σώματος μέρη τὰ μὲν ἐκκεκλάσθαι, τὰ 
ν - “ ες ἝΝ “ ΄ » 

δὲ συντετρίφθαι καὶ πάντως λελωβῆσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἄλλα 
᾿ Γ᾿ “ Ν 

δὲ προσπεφυκέναι, ὄστρεά τε καὶ φυκία καὶ πέτρας, ὥστε παντὶ 
- Ό Ὁ , ἢ Ν ἣν Ἁ ς - μᾶλλον θηρίῳ ἐοικέναι ἢ οἷος ἣν φύσει, οὕτω καὶ τὴν ψυχὴν ἡμεῖς 

θεώμεθα ὃ ἔ ὑπὸ ϊ Δ ἀλλὰ δεῖ, ὦ Τλαύ εώμεθα διακειμένην ὑπὸ μυρίων κακῶν. ἀλλὰ δεῖ, ὦ Τλαύκων, 
Ποῖ; ἢ δ᾽ ὅς. Εἰς τὴν φιλοσοφίαν ἰ αὐτῆς, καὶ ; ἢ 1: 

τ Ὁ): - [2 ν “ 3. ΄ε α ΞΕ ιλ “ ς ξ Ν ἦσα τῷ 

ἐννοεῖν ὧν ἅπτεται καὶ οἵων ἐφίεται ὁμιλιῶν, ὡς ξυγγενὴς οὗ 
ἐκεῖσε βλέπειν. 

ἴ Ν Ρ 4 Ν “Ὁ 3. ἮΝ δ ἂν ΧΝ “ ΕΝ Ἷ2 “Ὁ Ἄ 

τε θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ τῷ ἀεὶ ὄντι, καὶ οἵα ἂν γένουτο τῷ τοιούτῳ 
ἴο ἊΝ. ͵ ΓῚ ξ “ 5 - » “ 

πᾶσα ἐπισπομένη καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς ὁρμῆς ἐκκομισθεῖσα ἐκ τοῦ 
ε 
ω 
« 

, 

πόντου, ἐν 

23: 

Η ; ᾿ , , 
νῦν ἐστίν, καὶ περικρουσθεῖσα πέτρας τε καὶ ὄστρεα, 

ἐκκεκλάσθαι ΤΠ: κεκλάσθαι Α. 

21 τὸν θαλάττιον Τ᾿λαῦκον. (ΟἸαποιι5, 
νψῆο Πα οὐἱρίμα!Υγ Ὀεεη ἃ Πδπευτηδῃ 
Πἰτηβε! , θη ἰταπδηηαίθα ἱπίο ἃ βθα- σοί, 
Ῥεοδᾶπια ἃ ραίτοη σοά οἵ βδἰ]οῦβ πα ἤβῃευ- 
πθη. 866 Βόβοπο 76χ. α΄. 77γέλ. 5.ν. 
Δα ΕἼΑΖΕΥ οὐ Ῥδι5. ΙΧ 22. 7. 
Θ11 523 τά τε παλαιὰ--ἀλλα δέ. 

ΕῸΥ τε [Ὁ]]οννβα ὈΥγ δέ οἴ. Π| 367 Ο 7: 
ἐκκεκλάσθαι. 8:6 ε7. 7... ΤΠ] τϑαδίηρ 

κεκλάσθαι 15 [ουΠα ΟΠΪΥ͂ ἴῃ ΟἿΘ [ΠΙΈΤΙΟΥ 
Μ58 Βεβί4θβ ἃ. [15 σδίῃεν 1655 51{- 
ΔΌΪΕ ἴῃ Ροϊηί οἵ πιεαηΐησ, δηα “"αθπτη 
ἐκκλᾶν Ῥεύγασιμη, κλἂν 51 {τππὶ εἰΐ, 
ἀπογαπη σοαϊοσιτη σταίία να]σαίπτη τηπίαγα 
ἄπτγαχτῃ νἀ δίαν ᾿᾿ (ΟΠ 6 1461). 

28 εἰς τὴν φιλοσοφίαν αὐτῆς. (ΤΙ. 
]λαρι. 9 Ὁ ὅταν δέ γε αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν 
σκοπῇ, ἐκεῖσε οἴχεται εἰς τὸ καθαρόν τε καὶ 
ἀεὶ ὃν καὶ ἀθάνατον καὶ ὡσαύτως ἔχον, καὶ 
ὡς συγγενὴς οὖσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνου τε 
γίγνεται, ὅτανπερ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γένηται 
καὶ ἐξῇ αὐτῇ, καὶ πέπαυταί τε τοῦ πλάνου 
καὶ περὶ ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως 
ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη. 

ΘΙ1Ὲ 29 ξυγγενὴς-- ὄντι. (. Σλαεα. 
70Ὰ ἢ, ἐβρεοῖδ!!ν 80 Α, Β ἀηά Τατὺς 800 Ὁ, 
9598, 77γι. οοΑ, 6. Πξετῖε ψε Πᾶνα γεΐ 
Δ ΠΟΙ ΠΟΥ οχριεϑϑίοῃ οὗ {Π6 ρτγοίοιιηα σοη- 
νἱοίίοη ννΐο ἢ. ἰηβρῖγοβ (μ6 (εδοῃϊησ οὗ 
ῬΙαίο, πᾶὶ τηδπ 15 δὴ οὐράνιον φυτόν, 
οὐκ ἔγγειον. ΠοΙνγεγάξη νου] οὐ τῷ 
Ῥοίοτθ ἀεὶ ὄντι, Ῥπὶ τῃ6 τίϊοϊα δάάβ 
ΘΠΊΡΠαϑἰ5 ὈΥ πιαϊκίηρ ἀεὶ ὄντε ἸοΟΙς {Π|τ6 
ἃ αἸΠγε πε σαΐθροΟΥΥ ἰτοπὶ “1Π6 αἰνῖπα δηα 
ἱππότα], ̓  νυ ΐοἢ 15. τθαϊθα 5. ἃ Ὁη]{γ. 
ΟΥ̓ ΞΕ 

30 οἵα ἂν γένοιτο---ἐπισπομένη. Ιῃ 

{πΠ6 Ἰρῃξ οἵ ὅτι ΒιΟ νγε ΠΊΔΥ βιρροββ [Πδὲ 
γγΠ6η {Π6 508] δἰτοροίπου (Ο]]ονγβ αἰζασ {Π8 
ἄϊνπα 1Ε 5ῃαϊζεθ ᾿ἴ561 οἰδαῦ οἵ {π6ὸ Ῥοάν 
Δηα (Π6 Ιονγοῦ ραγίβ οἵ 501] αϑϑοοϊαίβα 
{Πουϑυνι ἢ, Πα ἀΡΡΘαΥβ ἴῃ 115 ἔσαθ πΠΙΓΥ 
ἃ5 Ρᾷχα λογιστικόν. (. Οτμπμμηε]ξ ].ο. 
Ρ. 94 αηά ὅοϑ Ὁ 71. 

31 τοῦ πόντου-- ἐστίν. ΠΕ ἰπηΆΘΟΥΥ, 
ΠΟ ἢ 15 οἵ σουγβε βιισρεβίθα Ὀγ {Π6 σοιϊη- 
Ῥαγίβοη ν ἢ) (Ἰαποιι5 οἵ [Π6 56α, γειϊη 5 
ι5 οἵ “λαεα.. τοῦ Β---Ἴ ΤῸ Β. 

32 περικρουσθεῖσα [5 τιΞε νν]Γἢ ἜΧΟΙ ]Υ 
1Π6 βδηθ τηθδηΐϊηρ δηκ σοῃβίγαοί! ἢ ἃ5 
περιεκόπη ἴῃ ΨΙΠ 5194. ΤῈ ψοχὰ [15 
Ρατ σα] ΑΥ]Ὺ ἀρΡργορτγίαῖα παζθ, Ὀεσαιβα 1ξ 
τηϊσης νγ6}}] θῈ πβεα οἵ 5 κίηρ ἃ νε556] 
Οἱ ΔηΥ Κιηά [ἢ ΟΥ̓ΔΕΥ ἴο 5Πα]ζα οὔ τῆς 
1πεσιατηθηῖβ. ὙΠ ἢ ΠΟ 1 Πὰ5. Ὀβοοῖηα 
ἱπογαϑίθα τῃ {π6 ἀθρίηβ οἵ (Π6 5εα. (. 
αἰἶσὸ {Π6 πηθίδρπουῖοαὶ πι56. οἵ αἰγοιπηοῖβα 
ἴῃ (Οἷς. εὖ 272. 1 44. παρακρουσθεῖσα 
(Μογρεηβίθυη) οῖνεβ ἃ ψτοηρ τηθδηΐησ, 
Δ ηα περικουφισθεῖσα, ΜΈΏΪΟη ΤῊ ΞΦΌΠΟΙ]α 
βιρσαβίβ, 15 [8 π|6 δηα ᾿παάθαηιϊαία. 

πέτρας ---ὄστρεοσ, 15 Ὀγαοϊκείοα Ὀγ Ηετ- 
ψογάθη 8ΔΠη4 ΚἸοΠαγάβ, {Π6 Ἰαίίεγ ῥτο- 
Ῥοβίησ 85 δὴ δ]ίεγηαίϊνε ἴο ἰηβετί καί 
Ῥείοιε ἃ νῦν. ὙΤΠε ἰπιαρθ 15. ΘΟαΥΟΕΪΥ 
ῬοΙάθυ {Πδη τὰς τῆς γενέσεως ξυγγεν εἴς 
ὥσπερ μολυβδίδας ἴῃ ΨΙΠ 519.4, ἀπ (Π68 
ΠΟΙ ΡΑΙΊΒΟ. Ὑ]ΓΠ (ΔἸ τισι ΘΑΒ1]Υ ΟΑΥΓ]65 1 
{Πγουρ. “ ΒιΠρρβα οἵ βίοπεβ δηᾷ 5Π61]- 
Π5}---[ῃ6 ΠυΠΊογοι5 δηα νυν] δοογείϊοηβ 
οἵ βδαγῦΐῃ δηα βίοπε ννῃϊοἢ ἴῃ σοηβεα θΠ 08 
Οὗ {π686 “δρρυ᾽" [ξβαβίϊηρβ ἂ5 {Π6ὺ δία 
Ο41164 αν ἰαβδίθπεα {πϑηιβεῖνεβ ἀθοιξ 
ΠΥ ἴῃ Ποὺ ργεβεπηΐ βίαίβ, θβοδιβα ἰΐ ἰβ οα 
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612 ἃ νῦν αὐτῇ ἅτε γῆν ἑστιωμένῃ | γεηρὰ καὶ πετρώδη πολλὰ καὶ 
ΕΗ Ἃ « Ν “ 3 , ΄ [ ΄ 

ἄγρια περιπέφυκεν ὑπὸ τῶν εὐδαιμόνων λεγομένων ἑστιάσεων. 
Χ ΚΣ ἐϑ δαΡ, ἴδ Ἐεασς ον Ἁ 2 θῇ ΄ὕ ΝΜ ὃ) Ν 

καὶ τοτ᾽ ἂν τις ἴδοι αὐτῆς τὴν ἀληθῆ φύσιν, εἴτε πολυειδὴς εἴτε 
δ " Ψ » ΝΎ) Ρ δὲ Ν 2 κα Σ θ ᾿ , 

μονοξειοθής, ΕεἰΤῈ ΟἼΤΉ εἐχέὶί καὶ πῶς. νυν ὁε Τὰ ἐν τῷ ανσρωπίινῳ βίῳ 

πάθη τε καὶ εἴδη, ὡς ἐγῴμαι, ἐπιεικῶς αὐτῆς διεληλύθαμεν. 
΄ Ν 3 ΝΜ 

τάπασιε μὲν οὖν, ἐφη. 

ΧΙ]. 

Παν- 

“ 3 ) ’ὔὕ Ὁ 7 

Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγώ, τά τε ἄλλα ἀπελυσάμεθα ἐν τῷ λόγῳ 
) ) ἐ [ 

Β καὶ οὐ τοὺς μισθοὺς ' οὐδὲ τὰς δόξας δικαιοσύνης ἐπηνέγκαμεν, 
ὥσπερ Ἡσίοδόν τε καὶ Ὅμηρον ὑμεῖς ἔφατε, ἀλλ᾽ αὐτὸ δικαιοσύ- 

“ Ὁ - [ο Ν᾿ ΄ 

νην αὐτῇ Ψυχῇ ἄριστον ηὕρομεν καὶ ποιητέον εἶναι αὐτῇ τὰ δίκαια, 

8, ἐπηνέγκαμεν ΤΠ: ἐπηινεΐκαμεν (517) Α. 

ξατίῃ (πΠαΐ 516 ἔδαβίβ.᾽ 1λοῦῃο] ̓ς. σοη- 
7εοίατε γῇ ἐνοικουμένῃ ἀηα Μαανὶρβ γῆν 
ἑστιουμένῃ ΟΥὙ γῆν εἰσῳκισμένῃ τῇᾶγ Ὀὲ 
ἴδκθὴ δ5 ἱπαϊσαίίοηβ οὗ πον [αγ {Πε65ὲ 
ΟΥΕΟ5. ἀγα απ] πε ἰο 464] ψὶ {Πε ἰεχίὶ 
οἵ ΡΙαίο. Ρ]αΐο τηβδῃβ οὗ σοῦῖβα {Παΐ [Π8 
5018] νν Π]οἢ ἔεθ 5 οὴ βαυί ἢ Ὀθοοιη65 οἵ [Π6 
εαυίῃ, βεαυίῃγ. Μδϑη ἰ5. αἂῇ οὐράνιον φυτόν 
(7Ἴηι. 90 Α) δῃὰ δϑῃοι!α ἄγαν ἰδ. 5115- 
ἴδπδησα ἔσσῃ Ἡδθανθη. ὙΠὲ Ῥεβί οομ- 
Ιπθηΐατυ ἡ {Π6 γ01]16 ραβϑᾶρε ἴ5. 1 
5104, Β, ΜῈ [Π6 εχίγαοίβ ποτ [Π6 λαεαο 
οἰϊβα δά Ἰος. : οἵ. Α͵5ο 1χ 586 Α, Β 17, ἘῸΓ 
186 “ΠΑΡΡΥ ἰδαϑβίίηρβ᾽ 58ε6 Οἢ ΙΡ̓ 421 Β. 

ΘΙ2Δ Δ 3 εἴτε--ὅπως. ΕῸΓΥ {Π|5 [ὉΥ- 
τηῦ]α οἵ. ΣΦ) αεα. τοὺ Ὁ πα ζατυΣ 800 Β. 
ῬΙαΐο 566 15 οἰθαυ]ν ἴο 1 Ρ]ΥῪ {Ππαΐ βου] [ἢ 
115 {γι παΐιπγα 15 μονοειδής, ΔΙ ΠΟῸΡῊ ΠΟ 
γ 815 ἔγοπὶ ἀορπηαίβίησ οα {Π6 5. 0] οι 
μετα. 866 οῃ 61:8. 

612 Α- Θ18 8 δῦευ ἐλαΐί τὸῦῦὸ Ζαῦς 
2γουεα ἡιεδίζεο ἐσ ὧδ 771 ἐδε, αῤαγέ 7,071 
αἰ ερ)εδεεηισος, ὁδί 707 1{6 σοτεῖ, τό αν 
σαγείν ατυε] ογι ἐλ6 γετυαγαῖς οΥ Τγέτο ὀοΐξ 
ἦγ {172 αγπὰ α72εγ ἀεαίά. [77ὲ γεϑοζε {Δὲ 
εογιεέδσῖογε τυλίελ, 707 ἐλ6 σαΐέ οΥ ἐλε αγρι- 
7γ16ηι1, τῦό 707,16 γ1ν ηιααΐδ, αγιαἱ γεσίογε ἰο 
7ιιέζεο ἐλ αϑῥγεσταίέογε τυλίσλ 171. ῥοίγιέ οὐ 
7αε τἦδ αἴρος γεσεῖυθ ἡγοῦὲ σοας ἀγα] 7,671. 
71ὲ 7εδέ αγε δα ἰο ἐδξ ροας αγιαἱ ἐλέ 
σφ δεαἰ οὐγεεΐ ο7 ἐλεῖγ φγουϊάφγιες, τε τὲ ἐξ 
οὐλεγτυΐδο τοῖΐλ ἐλδ τεγιζέσέ. ΑἸ ριογιρ' 7161 
ἔοο, 7ηγ7ιεέϊεε, ἐλοιερὰ 707 α ἐΐηι 12 γᾶν 
γη7ι τυεί, ὀγεαῖς αἴρτυε δεζογε ἐλε γαζθ ἴς 
Μριϊελφα; τυλέγεας Ζεδίϊεο γέαελές ἐΔ6 σοαΐ 
αἰ τοῖγις ἐλὲ εγοτυγ. 7016 λογιοιεγς αγια 
2γἴ2ες τυλίελ Οἰαπεο εἰαϊνιεαί 79), σμεοθσο με 
7ηγιεδέϊσο γα! 19 ἤιεδέϊσσ, αγια ἐΐ ἴς ἐλὲ 
τεγ171ε5Γ τυλο σι 72) ἐἠε ἐγισιείές αγια ἐογ1)ι6 7115 
τυλίελ ἀξ γογείοία 707 ἐἦε γι, 

612 Α, Β 7 οὐκοῦν κτλ. “ὙΥεΙ] 

{Πδη,᾿ 5αἱά 1, “αἰά νναὲ ποῖ ἴῃ οἵ 415- 
ΘΟΌγ568 ΟΙΘαΥ ἀναγ {Π6 ἱπηραςαί!οπ5 ἀρσαϊηβέ 
7Τακεςε ἀπα αρβίαϊη ἔτοπὶ Ὀγησίηρ [ουνγατά 
{π6 ψαρσεβ᾽ εἴς, δοίζβοη 15 ᾿πο]]π66-- 
ῬεΥΠαρ5 τὶρητγ-ττίο τηακα {πῸ βθηίεποθ 
οαἴοροτίο δηα ποΐ ἱπίεσγοσαίίναε. [}ἢ τὰ 
ἄλλα ἀπελυσάμεθα τὲ νογῇ ἄλλα τοίει5 
ἴο (Π6 οἴπεὺ ροϊηΐβ γαϊβεὰά ὈῪ Τῆταβυ- 
ΤΟ ι5 (1 327 Α 4), ΟἸαιοο δπᾶ Αὐϊ- 
Τηδηί5 (11 3588 ἢ), Ὀεβιάθθ {Π6 οοιη- 
ῬΙαιηΐ {Παΐ [πο 6 15 ἀβιια}}ν γοσομημη θη θα 
ποΐ ΟἿ ᾿ἰΐ5. Οὐ ΠΙοΙ5, τ [ον [Π6 βαῖκα 
οὗ 15 τεβα 5. (Π 362 Ε Η.). ΕῸτ ἀπελυ- 
σάμεθα οἴ. ΝῚ 400 Ε ἀπολυόμενος τὴν τῆς 
φιλομαθίας διαβολήν, 412. 37 Β, Φλαείώγ. 
207), Ὁ, Αὐθοι ΕΖ. ππ| τὰ. τάτϊδὺ᾽ 2ῆ, 
15. 1Ι41τ68 5 4]. ΟἸΠΕΥ Εχρ]απαίϊοηβ οὗ 
{Π15 ἀπ α]: νγογὰ δηα [πε ναταηΐ ἀπεδυ- 
σάμεθα κατε αἰδοιιδ5δθ4 π΄ ΑΡρ. Ν. Τηβίεαα 
οἵ ἐπηνέγκαμεν, 1 [οὐηετὶν ταδὶ (ν Ἢ 
ΟορΡεῖ, Βαϊΐευ ἀπᾷ 7. δὰ Ὁ.) ἐπῃνέκαμεν. 
ἼΤΠ6 5ογῖρ6 οὗ Ῥαγὶβ Α (566 ε΄. 21.) 566 ΠῈ5 
ἴο πᾶνε ἢδα Ῥοίἢ) τϑαάϊησε θείοτε ΠΪΠῚ, 
Ῥαξ ἴο παν ἤπα!ν ἀεοϊήεα ἴῃ ἴανουσ οὗ 
ἐπηνέκαμεν, νΥΏΪ]ΟΠ 15 ἴῃ Ἔχαοῖ σου βροη- 
ἄδποθ ψ ἢ μισθοὺς δὲ καὶ δόξας πάρες 
ἄλλοις ἐπαινεῖν 11 567 ". ΑἸ] {μ6 οἰδεῖ 
Μ55 τοδῖῦ ἐπηνέγκαμεν οχοερί Ῥατ. Κὶ, 
γγ Π]οἢ Πα5 ἐπηνέσαμεν. ἐπηνέγκαμεν 5Ποι]α 
ῬτΟΡΑΌΙΥ 6 ργείεσγεα, θοίῃ οἡ δοσοιιηΐ 
οἵ ἴΠ6 Μ8 δνίάθποβ, πα 511}} του θθοαιιθ8 
{Π6 δουῖϊδί 5686 Π1|5 ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ ἰὼ ὈαΪᾶποα 
ἀπελυσάμεθα ἀπ ηὕρομεν. “ΠΟΥΘ 5. ΠΟ 
ΒΡΘΟΙΔ] γβάθοη ΨΏΥ {ΠπΠ6 τυογα ἐπαινεῖν ἴῃ 
1 3067 Ὁ 5ῃοι1 4 θῈ βοποβα ἤθσα: δηὰ [1{ ἰ5 
ποΐ δρὶογεαὰ οἵ Ηοπιοι πα Ἡβιοα ἴῃ 
1 363 Α, ἴο ννῃῖο ἢ ἔφατε τεοίετβ. Εοτῦ {Π8 
σοηἤιβίοη οἷ, (νν ἢ 1. ἀπα (.) 2]. 307 Α, 
ὙΠΘΙΘ 50Π1Ὶ6 Μ855 τϑαᾶ ἐπηνέγκαμεν, ἀπὰ 
οἰποῖβ ἐπῃνέκαμεν. 

9 αὐτὸ δικαιοσύνην. 866 ΟΠ 1Π| 363. 
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ἐάν τ᾽ ἔχῃ τὸν Γύγου δακτύλιον, ἐάν τε μή, καὶ πρὸς τοιούτῳ 
δακτυλίῳ τήν "Αἴδος κυνῆν; ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις. ἾΑρ᾽ 

οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Γλαύκων, νῦν ἤδη ἀνεπίφθονόν ἐστιν πρὸς ἐκείνοις 

καὶ τοὺς μισθοὺς τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ ἀποδοῦναι, 
ὅσους ! τε καὶ οἵους τῇ ψυχῇ παρέχει παρ᾽ ἀνθρώπων τε καὶ θεῶν, 

“ , Ψ κὰν 8. , Ἀν 9 Χ ᾿ς 

ζῶντός τε ἔτι τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ; Παντάπασι 
5 ΕῚ ᾽ 3 ᾽ 5 ᾽ ΄, ΄, 

μὲν οὖν, ἦ δ᾽ ὅς. Αρ᾽ οὖν ἀποδώσετέ μοι ἃ ἐδανείσασθε ἐν τῷ 
7 

λογῳ; 
᾿; Ν ΕΣ ͵ 

καὶ τὸν ἄδικον δίκαιον. 

͵ Ν ὕ - 53 

Τί μάλιστα; "Εδωκα ὑμῖν τὸν δίκαιον δοκεῖν ἄδικον εἶναι 
ς - μὴ - ΩΝ ἊΝ 
ὑμεῖς γὰρ ἡγεῖσθε, κἂν εἰ μὴ δυνατὸν εἴη 

“ , ΧΝ Χ Ν 2 γᾷ .“ “ 3 - 

ταῦτα λανθάνειν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους, ὅμως δοτέον εἶναι τοῦ 
’ Ψ“ σ΄. ᾽ Ν ὃ υ» νὴ 2 ,ὔ ᾽ Ν Ι ,» ΩΣ 

λόγου ἕνεκα, ἵνα αὐτὴ δικαιοσύνη πρὸς ἀδικίαν αὐτὴν ' κριθείη. ἢ 

οὐ μνημονεύεις ; ᾿Αδικοίην μέντ᾽ ἄν, ἔφη, εἰ μή. ᾿Επειδὴ τοίνυν 
7 ΥΥΥ 3:"-: νᾺς ἊΨ » ἬΝ Ἂ ὃ Ζι δ “ Μ᾿ 

κεκρίμεναῦν εὐσιν, γὼ πταλὺν ἀπαύτω ὑπτεὲρ ἑκαιοσυνῆης, ΟσΊΓΕΡ εχει 

19. ἡγεῖσθε Π: ἠτεῖσθε Α. 22. 

, Ἃ ἈΝ “- Ν ᾽ » ,ὔ ΑΕ - ς - Ἂν 

δόξης καὶ παρὰ θεῶν καὶ παρ᾽ ἀνθρώπων, καὶ ἡμᾶς ὁμολογεῖν περὶ 

ἐπειδὴ ἘἼοΥ. Ο: ἐπειδὴ ἦν ΑἸΠ: ἐπειδὴ οὖν Ζ- 
Ῥτο ἐπειδὴ---ἐγὼ ργαοθεπηΐ ΚΞ εἰ ἴῃ πηαῦρ. Α ἐπειδὴ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, κεκριμέναι εἰσί, 

11 τὸν Γύγου δακτύλιον. 11 350 722. 
12 "Αἴδος κυνῆν. 5ε6 71. ν 844. 

αὐτὰρ ᾿Αθήνη | δῦν᾽ ᾿Αἴδος κυνέην, μή μιν 
ἴδοι ὄβριμος "Αρης, 1 Τοαΐ δα ἰοὺ. 1,θαΐ 
ΟὔΌβοῖνοβ Πδΐ “1Π6 πατὴρ ᾿Αίδης Ποῖα δνὶ]- 
θην ργθϑοῦνϑβ βοιηθί ΠΙηρ᾽ οὗ 115 ΟΥἹσ  η 8] 
5656, {Πε6 Την]51016 (᾿Α [ίδη9)." ΕῸΥ ΟἰΠΕΥ 
ΘΧΑΠΊΡΙ65 οὗ {Π6 Ῥτόνε 566 ΒΙαγάαβ ὁἢ 
Ἄτ, Ζξἤ. χ0)0- 

13 νῦν ἤδη ἀνεπίφθονον. ε παν 
τυ ποιῖ Ῥγα) αϊοα σοηβι θυ {Π6 πποϑίϊοη 
οἵ τουγαιάβ, πονν ἰπαΐ να ἢᾶνε Ἰπᾶσοα 
νἰγία πα νῖσα Ἰροη {ΠΕῚΓ τη ουῖ5 ; πᾷ 1ἰ 
15. Ἔνθ ἢ ΠΕΟΘΒΘΑΙῪ ἴο Ν᾽ 850, 1 ννῈ αἴξ ἴο 
ἰαἰςα δοοοπηΐ οὗ 8411 [Π6 οἰγοιτηδίαποαβ οὗ 
[ῃ6 οαβδ6. 866 οἢ όοϑοα. 

πρὸς ἐκείνοις : 50. τοῖς ἀγαθοῖς οἷς αὐτὴ 
παρείχετο ἡἣ δικαιοσύνη, ἃ5 1ἴ 15 ΤἸ]ΟΓΘ [Ὁ]]Ὺ 
ΕΧΡΥΘΒΒΘα ἴῃ 614 Α. 

Θ1206 το ἡγεῖσθε--- κριθείη γτερτεβοηίβ 
[Π6 σϑῆθγαὶ ϑιθβίαποθ, Ποὰρῃ ποίῖ {Π6 
ῬΙθοῖΐβα [Ογη], οἵ {πῸ ἀθπηαπαβ ρΡαΐ ουνγαγα 
Ὀγ ΟἸδιοο δηα Α ἀἸπηδηίι5 ἴῃ 11 561 Α---Ὁ, 
367 Ε. ΤΠα γεΐογεηοθ 15 ποῖ ΠΟΥ ἰπθχαοῖ 
{πῃ οἴ 6. οὐ οβϑ- σα ίεθ ποθ ἴη {πε Δ οφρόἠέἠε 
(Ξεβ. οῃ 502 Ὁ 8].), απα Θ᾽ 6 Όθοῖκς ἴα Παυα]ν 
Ἰπβιιῃεα ἴῃ βυρραβίηρ [Παξ Ῥ]αΐο᾽β τϑοοὶ- 
Ἰβοίίοι οἵ Βοοὶς 1 Παὰ στόν ἰαϊηΐ Ὀγ {Π6 
[6 ἢ ντοίβ Βοοὶς Χ (ζγρέογσιμεζ. 517) 
λ1]. α΄. Ογϊοεδοη Ρ. 144). Τῆς τϑδάϊηρ 
ἠτεῖσθε (566 ἐγ). 71.) ἢὰ5 5οπ16 ΠΠ{{16 σι ρροτυί 
{το πλ [Π6 1ΠΓΟΥΟΥ Μ55. ἃ5 γ}6Ὲ}} δ5 ἔγοτη Α. 
1 15 ἀείβηβι]ε ἴῃ 1156} δηα (5 (δι ρ 611 
ΟὈαΥν 65) ““ἀρύϑεβ θείου ψ ἢ ἔδωκα ἀπά 
δοτέον ἃπα 1 ἀπαιτῶ ἴῃ (Π6 [ΟἸ]οννηρ 

βϑηΐίθηςθ." Βαι ἡγεῖσθε 15. οἡ [6 ψ,ΠΟ]Ὲ 
ΤΟΥ͂Θ Παίμγα] νυ] δοτέον εἶναι ἀπ οὐρῃς 
ΡΙΟΡΔΌΙΪν ἴο Ρ6 τείαϊηθά. Αἢ ππίογίππηαΐα 
ΤῊ ἸΒΡΥΙηΐ [ἢ ΤΥ απ] οὴ οὗ ἴΠ6 Ζεχέ οἡ Ζἦδ 
Δ εῤειόϊς (1807) ἀϑϑῖρηβ ἴο Π τΠς τεδαϊηρ 
ἡγεῖσθε (51), ἀπ [Π6 ΕΥΤΟΥ͂ 15 τα ρεαίβα ὈγῪ 
Βυτπεί ἴῃ Πῖ5 αὐῥαγαίτές εγζέϊοέδ. ΤῊ 
ταα]ν ΠΕ Πδ5 ἡγεῖσθε. 

κἀν εἰ. ὅ:εε οἡ ΠῚ|Ι 408 Β. 
20 ταῦτα: ν]Ζ. Γπιϑίϊςε ἀπά [π]τ5ιϊςθ. 
Θ120ὺ 22 ἐπειδὴ τοίνυν κτὰ. 866 

47. 1. ΤΠΘ τϑδαϊηρσ ἴῃ {πα ἰοχί πᾶ5 {π6 
ΔΡΡΙονα] οἵ ϑομηδιθυ ἀηα οἴποῖβ. [ 
ἴΏγοΙνε5. 1655 ἀδραγίασε ποπὶ Π απὰ Αἱ 
απ εἰζπεγ (4) ἐπειδὴ τοίνυν κεκριμέναι 
εἰσίν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάλιν ἀπαιτῶ κτλ. 
(Ηεὐτηδηπη), οὐ (ὁ) ἐπειδὴ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
κεκριμέναι εἰσίν, ἐγὼ πάλιν (Αϑ5ί, 514}}- 
Ῥαιη}), ΟΥ (ε) ἐπειδὴ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγώ, 
κεκριμέναι εἰσί, πάλιν ἀπαιτῶ κτλ. (1βαϊίον, 
7. απὰ Ο., Βαγπθι). ὙΠΘΥΘ 15 ΠῸ Δα ϊ ΠΟΥ Υ 
ἴον (ε) ἐεχοθρί ἃ τηδυρίηδὶ ἀηποίαίοη [ἢ Δ, 
ΔΙΓΠοιρ Βυγηθὶ οΘΥγοη δου δἰς αΐ65 
{Π15 τϑαάϊησ ἴο ΨΜιπα. Εἰ δηα ϑίοθδοιιβ.. 
586. ((ογ Νιπηα, Ε) ϑομηειογ5 ποία πὰ 
((ου Θιορδθιιβ) 2107. 1 Ὁ. 402. 22 ἴ. ΗΠ βηβε. 
ΓῸ (α) δηᾷ (4) 1 τηδὺ αἷἰβο ΡῈ οδ]θοϊεᾷ 
[Πα 1[Π6 οοηίγαβὲ θοίννθθη ϑοογαΐεβ οὴ {Π6 
ΟἿ6 Παηά, απα (Ἰδῖοο ἀπα Ααἀϊμαηΐι5 οα 
1Π6 ΟἰΠθι, γθααῖγοβ {Π6 ργθβεησα οἱ ἐγώ 
α5. {π6 διθ)]εοῖ ἴο ἀπαιτῶ: «ἀηά ἴπ (ὁ) {πΠ6 
Ἰηρ]Ὲ ἣν δ᾽ ἐγώ---ἐγὼ πάλιν ““να]ᾶὰς ἴη- 
βιανα εβί ᾽᾿ (Θ΄. θ: οι). 

24 ἡμᾶς. ὙΤΠς τεδάϊησ ὑμᾶς, ν Ποῖ 
Β(ΔΠΡασῦμη δάορίβ, Ππᾶ5. {|| δας ποῦν, 
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δὲ - “ “ Ν Ν ΨΚ ᾿, ΓΕ; Ν “-“ 

αὐτῆς δοκεῖσθαι οὕτω, ἵνα καὶ τὰ νικητήρια κομίσηται, ἃ ἀπὸ τοῦ 25 
“- “- ΄ Ἂς “- 

δοκεῖν κτωμένη δίδωσι τοῖς ἔχουσιν αὐτήν, ἐπειδὴ καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ 
- ᾿ Ν “-“ ἰ ᾽ὔ Ν ᾽ ᾿Ὶ - ἣ᾽ “- " 

εἶναι ἀγαθὰ διδοῦσα ἐφάνη καὶ οὐκ ἐξαπατῶσα τοὺς τῷ ὄντι 
“-“ “ τ' 

Ἑ λαμβάνοντας αὐτήν. ἱ Δίκαια, ἔφη, αἰτεῖ. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
“- “- ὧδ 

πρῶτον μὲν τοῦτο ἀποδώσετε, ὅτι θεούς γε οὐ λανθάνει ἑκάτερος 
“- , 

αὐτῶν οἷός ἐστιν; 30 ᾿Αποδώσομεν, ἔφη. Εἰ δὲ μὴ λανθάνετον, ὁ 

μὲν θεοφιλὴς ἂν εἴη, ὁ δὲ θεομισής, ὥσπερ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς ὡμολο- 
“Ὁ ΕΙ “ ““ ἧς -“ » [4 “ «“ 

γοῦμεν. "ἔστι ταῦτα. Τῷ δὲ θεοφιλεῖ οὐχ ὁμολογήσομεν, ὅσα 

618 γε ἀπὸ θεῶν | γίγνεται, πάντα γίγνεσθαι ὡς οἷόν τε ἄριστα, εἰ μή 
Πάνυ 

Οὔ Μ, Ἵν ,ὔ ἮΝ “ " » ὃ , , ΝΥ ᾽ 

υτῶς ἀρᾷ ὑποληπτέον πέερυ τοῦ δικαίου ἄανορος, εαν Τ 

κι - " ΄ ,ὔ “- 

τι ἀναγκαῖον αὐτῷ κακὸν ἐκ προτέρας ἁμαρτίας ὑπῆρχεν; 

μὲν οὖν. 
. 7ὕ 7 5. .»ϑ»ιη ῃ “ " Ξ ΄ 
ἐν πενίᾳ γίγνηται ἐάν τ ἐν νόσοις ἢ τινι ἄλλῳ τῶν δοκούντων 

““ ,ὔ - “ 

κακῶν, ὡς τούτῳ ταῦτα εἰς ἀγαθόν τι τελευτήσει ζῶντι ἢ καὶ 5 
ΕῚ ΄ Ε] Ν ᾿νε δὶς ,ὔ - ἌΣ ΩΝ “ ἃ Ἃ 

ἀποθανόντι. οὐ γὰρ δὴ ὑπό ψε θεῶν ποτὲ ἀμελεῖται, ὃς ἂν προθυ- 
-" Σ ’, ΄ Ἶ Ν 5 ,΄ ᾿} Ἁ ;: “ 

μεῖσθαι ἐθέλῃ δίκαιος γίγνεσθαι καὶ ἐπιτηδεύων ἀρετὴν εἰς ὅσον 
«ς ἴω “Ὁ “ 5 ΕΣ Ν -“ Ἀ 

Β δυνατὸν ἀνθρώπῳ ' ὁμοιοῦσθαι θεῷ. Εὐἰκός γ᾽, ἔφη, τὸν τοιοῦτον μὴ 
3 -» - “ ς ἴω “- ΦΙΙ ΄, 

ἀμελεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ὁμοίου. Οὐκοῦν περὶ τοῦ ἀδίκου τἀναντία 
᾿ ᾿ ἴω 

Σφόδρα γε. Τὰ μὲν δὴ παρὰ θεῶν το 
φὰ..3. , ἴω 7ὔ 

τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη νικητήρια τῷ δικαίῳ. 

τούτων δεῖ διανοεῖσθαι; 

Κατὰ γοῦν ἐμὴν δόξαν, ἔφη. 

Τί δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, παρ᾽ ἀνθρώπων; ἄρ᾽ οὐχ ὧδε ἔχει, εἰ δεῖ τὸ ὃν 
, 3 « ν ͵ ἣ ΕΝ - .“ (2 “ 

τιθέναι; οὐχ οἱ μὲν δεινοί τε καὶ ἄδικοι δρῶσιν ὅπερ οἱ δρομῆς, 

ὅσοι ἂν θέωσιν εὖ ἀπὸ τῶν κάτω, ἀπὸ δὲ τῶν ἄνω μή; τὸ μὲν 

20: τὸ ΔΊ: ὁπι: Ἂ“. 
Ὑε ΞΙΩ δὲ σου. ΔΑ": τε Α", 

25. ἅἘ 34: οτι. ΑἸ, β5εᾶ δηΐε δίδωσι τεροβιῖ Α3. 
32. [Ιῃ νειθὶ5 ἔστι ταῦτα ἀε5ϊηῖ Π. 5: 

Δα 15 ἃ πεβάϊεβθϑ οἤαηρα, ἴου ““ ϑοογαίββ 
ἴρβεὲ δάπας ὑπᾶ οὐπὶ το] τι15. Πιβ{ {18 1 
τη416 διάϊτα εἰ ἄθοβ ΠΟΠΠΈ564116 5665 46 
εα 5ἰαίπεε τοῦ λόγου ἕνεκα Ροβιεζαῖ᾽" 
(ϑομ ποι 4 6υ). 

25 δοκεῖσθαι. (ΟἿ ΝἹ 400 Α. 
612 Ε 831. κατ᾽ ἀρχὰς ὡμολογοῦμεν. 

1.352 8. 

ΘΙΘᾺ 2 προτέρας ἁμαρτίας -- “[ΟΥ̓ΠΊΟΥ 
ἴῃ ᾿ τη 6805 {Π6 51Πη5 οοιητη {64 ἴῃ ἃ ργανίοι!5 
δχίβίθπος, Ηδξηςε {Ππ6 ἱπηροτίεδοϊ ὑπῆρχεν 
(ς νναβ ἴο Βῖτη ἔγογη [Πς ἤγβί, 1.6. ἔγτοσα Π 68 
τηοπηοηΐ οὗ 5 Ὀἰχ(Π). 

6 οὐ γὰρ δὴ ὑπό γε θεῶν κτὰ. (Οἵ 
(ἢ Μογρεϑηβίεση ὧδ 7 αΐ. γε. κ07)172)16112, 
Ρ- 141) 42. 4τ Ο, Ὁ ἀπά, ἔογ ἃ ρτοοῦ οἵ (ῃς8 
αἰνίηε Ργονίάθηςθ, ἤατυς 800 Ὁ ἢ. 

ἡ εἰς ὅσον δυνατὸν ---βεῷ. ὁμοίωσις 
θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν 15 1Πς οἰϊσα] ἐπα [οὐ 
ΤΩΔΠ : 566 7 δαεί. 170 Β---1 77 4, δῃᾶ οἵ. 

1383, ΨΙ δοο 6, Ὁ, 501,6, 8Δπ4 Ζατυς 
γιό Β---Ὁ ἰορϑίμου ν᾿ {Π6 μελέτη θανά- 
του οἵ {πε Φλαεάο απὰ 1πΠ6 οἱά Ῥγιίῃμαρο- 
ΤΕ Δ Τηαχὶπη5 ἕπου θεῷ, ἀκολουθεῖν τῷ θεῷ. 
ΟΥ. αἰϑο Ἀομάς Ζεγελε" Ρρ. τό3, 285-- 
28η. 
6188 14 ὅσοι ἀν--μὴ κτλ.: “80 

ΤᾺ νν 6 ]} το] {Π6 Ἰοννεῦ ἐπα οἵ {Π6 σουγϑα 
ἴο ἴπ6 ἀρρϑῦ, θὰΐ ποῖ ἔγοπιὶ ἴΠ6 ΠΡΡΕῚ ἴο 
[86 Ἰονγε"" εἰς. (7. δῃαὰ (.). Ῥ]αΐο 15 
(Ὠ]η]κηρ οὗ [Π6 δίαυλος, ἀπ 64}15 {π6 ουΐ- 
ννατὰ ἀπ Ποπιθυγατά ᾿ουγη Υ5 γΓορθουν Εν 
ἀπὸ τῶν κάτω ἀῃὰ ἀπὸ τῶν ἄνω. δε 
Πλιδί ΘΌΡΡοΟΒα, δἰ ΠοὰρΡ ἢ {Πδγα 566 ΠῚ5. ἴο 
ὈῈ ὕο οἴδϑὺ δυςπουῖν ἰου {Π6 σι ρροβί(οῃ, 
{παΐ [Π6 επὰ ἔγομπὶ νυν πο {Π6 σοιηρείϊτοῦ5 
βίατίς ἃ νγὰθ ΒρΌκβῃ οἵ 45 "ἀονη ἀπά τῃ8 
ΟἾΠΕΙ επαὰ δ5 “ὑρ.᾿ ϑοῃπείάδυ βυρροϑίβ 
[Παΐ {π6 ουἱνγαγα Ἰἰμαϊς ταν Πᾶνε βιοοά 
ΒΙρΊοΥσ, θὰ τεεὶς βίδαϊα βεαπη αἰνναυϑ ἴὸ 
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“ 5 , ε ὃ - “- δὲ Ι ΄΄ , 

15 πρῶτον ὀξέως ἀποπηδώσιν, τελευτῶντες ὁ καταγέλαστοι γυγνον- (αὶ 
Ν “- Σ , 

ται, τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὥμων ἔχοντες καὶ ἀστεφάνωτοι ἀποτρέχοντες" 
“ , “4 , 53 ͵ 

οἱ δὲ τῇ ἀληθείᾳ δρομικοὶ εἰς τέλος ἐλθόντες τά τε ἄθλα λαμβά- 
“ “ Ν 

νουσιν καὶ στεφανοῦνται. οὐχ οὕτω καὶ περὶ τῶν δικαίων τὸ πολὺ 
7 Ν , «ς δε γι Ν κἐ ΡῈ ν, Ν - ΄ 

συμβαίνει; πρὸς τέλος ἑκάστης πράξεως καὶ ομιλίας καὶ τοῦ βίου 
3 “-“ » ἾΝ ἈΠ 9 ἣν “ 3 4 7 Χ 

εὐδοκιμοῦσί τε καὶ τὰ ἀθλα παρὰ τῶν ἀνθρώπων φέρονται; Καὶ 
, Ε , » 2 [οἷ Ἂ ΄ Ω 59. ἃ », 

μαλα. Ανέξει ἄρα λέγοντος ἐμοὺ περι τούτων ἅπερ αὕὔτος ἔλεγες 
Ὰ - ἢ ᾽ ν 

περὶ τῶν ἀδίκων; ἐρῶ γὰρ δή, ὅτι οἱ ' μὲν δίκαιοι, ἐπειδὰν πρεσ- 
) “ ἴο ν, 7 ΄ Ε ΄ 

βύτεροι γένωνται, ἐν τῇ αὑτῶν πόλει ἄρχουσί τε, ἂν βούλωνται, 
᾿ ᾽ , ἘΠΕ ΠΑΝ, ΕΝ 7, ᾽ δ δό , ; ἃ 

τὰς ἀρχάς, γαμοῦσί τε ὁπόθεν ἂν βούλωνται, ἐκοιδοασί, τε εἰς οὺς 
ν Ζ “Ὁ Ἀ ᾿ , ον , 

ἂν ἐθέλωσι": καὶ πάντα, ἃ σὺ περὶ ἐκείνων, ἐγὼ νῦν λέγω περὶ 

20 

25 
“- Ν ΕῚ Ν Ν “ 507, {2 [ Ν » “ ΝΜ -πς 

τῶνδε' καὶ αὖ καὶ περὶ τῶν ἀδίκων, ὅτι οἱ πολλοὶ αὐτῶν, καὶ ἐᾶν 
, » , 5: ὟΝ , - , ε 7 » , ,ὔ 

νέοι ὄντες λάθωσιν, ἐπὶ τέλους τοῦ δρόμου αἱρεθέντες κωτωγέλαστοί, 
, [ “ 

, 

εἰσιν, καὶ γέροντες γιγνόμενοι ἄθλιοι προπηλακίζονται ὑπὸ ξένων 
ΕῚ “ Ψ, δ 7 

τε καὶ ἀστῶν, μαστιγούμενοι καὶ ἃ ' ἄγροικα ἔφησθα σὺ εἶναι, Ἐ 

ἀληθῆ λέγων: πάντα ἐκεῖνα οἴου καὶ ἐμοῦ ἀκηκοέναι ὡς πάσχου- 

30. λέγων ΑΞι: λέγων εἶτα στρεβλώσονται (στρεβλήσονται 4) καὶ ἐκκαυθήσονται 

ςοἀδ. Ριο λέγων Ὑρ λέγοντα ἴῃ τηαῖσ. ΑΞ. 

͵ςὈὉὈὉΌὉςὉῤὉῤ ΤΠ
 τ ἑ --:- -ο.---ς-ρ-ὉῸ-----Ῥο.ο------ς-ς--- 

ανα Ῥδθθη ἴενεῖ. ΤΠ τὲ οἵ ἄνω ἀπηᾶ ᾿ Ὀείοτε {πὸ επᾷ, ΠΠ|ς6 Ὑὰη ΠΕ 5 ῆΟ τη νγ6 1] 

κάτω ἰ5 αἃ5 ἴῃ περιπατεῖν ἄνω κάτω (ΑΥ. 
Ζγ:. 799). εἷρπ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω (Ευτ. 
ΑΓ. 1. 953), ἀπά οἴου Ἐχαρ]65 ηποίεα ἴῃ 
ΘΙΘρΠαηι5-Ηαβε 7765. 5.ν. ἄνω Ρ. τού3. 

ΤΠ6 5υθ]εοὶ οἵ ἀποπηδῶσι 15 ποΐ οἱ δρομῆς, 
Ῥαϊΐ οἱ δεινοί τε καὶ ἄδικοι: 50 {παῖ τὸ μὲν 
πρῶτον ΠοΥ̓ΕΒρΟΠ5. Του ΡῊΪν ἰο ἀπὸ τῶν 

κάτω, ἀπᾷ τελευτῶντες ἰο ἀπὸ τῶν ἄνω. 

ΤΠΙ5 ἱπιεγργείαιοη 15 {πᾶΐ οὔ ϑοῃπηδίά θυ 
Δηα [πε οἵπει εἀϊίουβ. Αγ ΠΟΙΥ αἰ δσθηΐ 
νίενν 15 ἰακεπ γῪ ΚΙ44611 (άρεέ 8 111) 
δηᾷ Μαᾶνῖσ. ὙΠΕΥ πηάειβίαπα τὰ κάτω 
οἵ πε Ἰονεσ, δῃᾷ τὰ ἄνω οἵ [πε ΡΡΕΙ 
Ρατίβ οἵ {πε Ῥοὰγ (“ψοῸ σὰπ ἔα τ]ν ν᾿ 
{πεῖν Ἰθρβ, Ῥὰΐ ἢ {π6 ἀρΡογ Ῥατὶ οἵ 
{Πεὶς Ῥοαῖ65--- πεαὰ, πθοῖς, δυιηβ5---ἰη Ὀαά 
[ουπι "ἢ ΒΙ4461] 1... Ἐὸν [πε 56 οἵ ἀπό 
οἵ, Ζατὺς 795 Β, 832 ἀπά Χβη. ζεῤ. Ζας. 

5. 9). Βαϊ δῇ Δ]1π5ϊου ἴο {π6 ῬΠΥΒΙΟΙΟΡῪ 

οἵ βναᾶ τυππίηρ ἰ5 ποῖ ἴῃ ρίδοβ μϑῖβ, ἀπά 
1 15. ἀπΠπουϊ το ταϑὶϑὲ {ΠῈ ᾿πηργθϑβδίοῃ ἐπαΐ 
ἀπὸ τῶν κάτω αὐτιὰ ἀπὸ τῶν ἄνω ἅτε 5ἰρτίῇ- 
οδηΐ ρατίβ οὔ [π6 οοπηρατίβοη. Οπ ἈΠ446]}}5 
νίενν [ΠΟΥ δῖε ποῖ, ἴου ἴΠπϑῖα 15 ποι ΐηρ ἴπ 
1ῃ6 οατεόν οὗ [πΠ6 οἱδνει δπᾶ ππ]αϑὲ ν ΒΙ ἢ 
οαῃ ΜΕ] Ὀ6 {Ππδίγαϊθα ὈΥ “ γαπηῖηρ ΤΑΙ ΤΥ 
νν ἢ {μεῖς Ἰερϑ᾽ εἴο. Τα ροϊπί 15, 85 τὸ 
μὲν πρῶτον---ἀποτρέχοντες ΕΧΡΥΘΒΘΙΥ 5ίαί65, 
ὅπαι [ΠῈῪ ἄο νν6}} αἱ ἢνιβί, θαΐ οο]]αρβα 

α5 ἴαΥ ἂ5 ἴῃε καμπτήρ, Ὀὰΐ Ὄτοαϊς ἄοννῃ ἴῃ 
{πῸ βεοοῃά Πα] οἵ (ῃη6 δίαυλος. ἘῸΓ {πΠ6 
ΠΠπβιγαίίοη ἔγοιη {Π6 σαπη65 οἷ. ν᾿ 4065 Ὁ 71. 

618 ο τό τὰ ὦτα--ἔχοντες. “Ὁ 
τΤαδίαρ που ἰαίζεη. ἔτομ ΠοΥβθθ δηἃ οἴ πεῦ 
ΔηΪη1415, νυ μῖοἢ δὲ ἘΠεῚγ βαὺβ ἄστὸρ γΠ6Π 
{ΠῈῪ αὔθ {ἰτοὰ ἀπᾶ ονεγάσγνθη "ἢ “ΓΠομΊα5 
τᾶν. ϑομμοίάευ αποίεβ ῬΠοίϊιβ Ρ. 572- 
14 Ῥοΐβοῃ τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὦμων ἔχοντες" 
ἐπισείοντες τὴν κεφαλήν" ὃ ποιοῦσιν ἐκλε- 
λυμένοι. ΜΥΙ οἱ δὲ τῇ ἀληθείᾳ ---στεφα- 
νοῦνται οἴ. γέλα. «δ1γε11. χ.2. ἴῃ. ΜΆ] ΔΟΒ 
γαρ. λϊΐ. γ. τ Ρ. 486 τοῖς μὲν σταδιο- 
δραμοῦσιν ἐπὶ τῷ τέρματι τὸ βραβεῖον τῆς 
νίκης, τοῖς δὲ φιλοπονήσασιν ἐπὶ τοῦ γήρως 
τὸ πρωτεῖον τῆς φρονήσεως ἀπόκειται. 

21 ἔλεγες. 11 5658. 
618: “28 ἀβθλιοι προπηλακίζονται : 

κε ΑΥ6 Ἰηϑ 164 ἴῃ {πεῖν ταΐβογυ " (Ὁ. απὰ Ν.). 
ἄθλιοι 15 ποί «ἰίοσείπενῦ ργεάϊοαινα (“ἀγα 
ΤαΪΒΟΥ  ὈΪῪ ἰπϑυ θα ᾽ Τ. ἀπά (.), Πρ ἢ 
ἴϊ σοαββ τῆοτα οἱοβεὶν ψ ἢ προπηλακίζονται 
ἔπδη νἱτἢ γέροντες γιγνόμενοι. ϑΟΠΠΕΙΑΘΥ 
ἰγαηβαίεβ ““ππᾶᾷ ατεῖβε ννεγάθηα Ὀϊογα 
ΘΟΒιηδοῃ ογαπ] θη τηϊββθη. 

618 20. ἄγροικα ἔφησθα. 11 361 Ε. 
20 λέγων. 866 ε΄. 5. [ἀρύεα ΨΊΠ 

Αβί, Ηεδπαηῃ, ἀπ 5.41 ΌὈαατα ἴῃ οπιϊί- 
ἰηρ εἶτα στρεβλώσονται καὶ ἐκκαυθήσονται 
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σιν. ἀλλ᾽ ὃ λέγω, ὅρα εἰ ἀνέξε. Καὶ πάνυ, ἔφη: δίκαια γὰρ 
λέγεις. 

“-“ “ ΄, ἣ “ ΧΙΠ:. δ μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ζῶντι τῷ δικαίῳ παρὰ θεῶν 

614 τε καὶ ἀνθρώπων  ἀθλά τε καὶ μισθοὶ καὶ δῶρα γίγνεται πρὸς 
ἐκείνοις τοῖς ἀγαθοῖς οἷς αὐτὴ παρείχετο ἡ δικαιοσύνη, τοιαῦτ᾽ ἂν 

͵ , “-“ , 3- 

εἴη. Καὶ μαλ᾽, ἔφη, καλά τε καὶ βέβαια. Ταῦτα τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ΕῚ ΄, ᾿ ͵ »ΟΝ ΄ ᾿ς ΕῚ - “Ὁ , ε ΄ οὐδέν ἐστι πλήθει οὐδὲ μεγέθει πρὸς ἐκεῖνα, ἃ τελευτήσαντα ἑκά- 

τερον περιμένει. 
ἣ ᾿] » δ ᾽ “ “ ͵ - , ᾽ “ 

χρὴ δ᾽ αὐτὰ ἀκοῦσαι, ἵνα τέλέως ἑκάτερος αὐτῶν 

5. ἑκάτερος Ξ: ἑκάτερον ΑΞ Φ. 

“ἐ4υῖα Π6ο [επηριι5 αηἐθοθ θπέθιι5 σοηρσταῖέ, 
δ ϑ5εηΐθηϊϊαθ σγαΐϊο ϑοογαίθηι ϑβίηρια 
ΒῈΡΡΙΙοΙα ΘΠ ΘΥασῈ ρα ταγ᾽᾿ (5.410 δι). 
Τῆς Ράββασε ἴο ψ ΒΟ ἢ [Π6 ψογάβ γείου 
ΥῸΠ5 85 [Ὁ] ονϑ : μαστιγώσεται, στρεβλώ- 
σεται, δεδήσεται, ἐκκαυθήσεται τὠφθαλμώ 
(τ| 561 Ε) : ἀηα εἶτα---ἐκκαυθήσονται (' αἴτεον 
τΠατ ᾿---1.6. αἴϊευ {πὸν Βανε Ῥθεὴ βοοιγρεά 
--- τμαν 1} ὈῈ ταοκεάᾶ᾽ εἰς.) 15. Ῥγοῦδ Ὀ]Υ 
8. ΤὨΔΥΡΊΏΔ] ποῖα ἱπίε πα ἴο τοιηϊπά τι5 οὗ 
1ῃε ΓαγγΠ ον τοσίαγοβ 5ρθοϊΠεα ἴῃ [Πς βαυ θοῦ 
Ῥᾶββαρθβ. ϑοῆπειοσ πα τἢ6 Οχίοτά 
οαϊΐοΥβ γεΐαϊη [ΠῸ νου 5. ἃ5 ἃ ραυθηί  βὶς, 
ὙΒΙΟἢ 5, ἴο 58 ἴΠε ]Ἰεαβί, ἜἘχοθεαϊηρ]ν 
αν Κυνατά, 

619 Ε-“Θ168Β δηή τυλαΐ τῦε ἦατε 
ἀζμλεγέο γδεοιεγίθα ἐς ας τιοί ήγιο εονιραγδαῖ 
τυΐέλ ἐλδ τυαρὲς οΓ Κγέμσ για ες ἤεγε- 
α͵ίεγ. Ζε: τες ἀέαγ ἐΐδ υἱείογε ο7 27, ἐλε 
5072 ΟΥΓ ΑἸ γριογιῖμς. 107 ἐτυείψε ἐαγε ἀξ 
αν 17 ὦ ἔγαγισο, αἰτέγίηρ τυλίελ ἀὴς σοιε 
ἡγαυείεα 9 ἃ »ιδαώίοτυ, τυλέγε ἀφ ἀεαγά 
ἐλε παγγαΐζΐυε ὁ.) ἐλοῖγ ἐχῥεγίδγιεος 77γ0771 
οἵ έν" σοτεῖς ἐλαΐ λα γε δεα ἐλδ γεἰἠδγιγεῖαῖ 
2εγ1οα οΥ γετυαγαὶ 97 φεέγιζςλγεοιί. 2γ1 γιοδέ 
καδὲς ἐλδ γέκοηηβό7ι56 707, σοοαΐ αγια φυϊὲ 
αείϊογις τὐᾶς ἐδηιγοίαῖ, ὁμεέ εογέαΐγε εγίϑιες 
τυέγε εις δαί γεΐ 7076 σέέγγάψ, ἀγα 707 
0716 27ις γα ΐδ σἴγ7ι67.5 ἐλέγε τὐαᾶς γ0 ἀσῥέ 
αέ αἰ. 

Θ14.Α κ5 χρὴ δ᾽ αὐτὰ ἀκοῦσαι κτλ. 
Τῆς Νέκυια οἵ ἴῃς Αεῤιϊἠε 5. ὁπ οἵ ἴῃς 
Θαυ]αβϑί ἐχίαης ΑΡόοσαίυρβεβ, πα τηδην οἵ 
15 Ἰϑαίπγοθ γθαρρθαυ ἴῃ ᾿δίευ ἀροοα]υρίϊς 
Πτογαΐαγα, ἱποϊαάϊησ {πΠαΐ οὔ ἴπΠ6 δαυ]γ 
ΟΠ γιβιίδη. εἴὰ. ὅες. απο “2οεγγῥήα 
“πεεάοέα ἴῃ ἈΟΌΪη5οπ 5 “ χές ἀγα δίμαζες. 
ΑΔ σαγοῖα] σοτηραγίβοη οὗ {πῸὶ την τ ἴπ (Π6 
ΑἰεῤεῤἼς ἢ ἴποσα οὐ τ1ῃ6 “Ααδιύγις, 
Οογρίας, απὰ “λαφαᾶο 5ῃενγβ {παὶ ἴῃ ορὶίβ 
οἵ αἰδογθβραποῖθϑ ἴῃ ἀδίαϊ!, τη ἕουγ εἷα- 
Ἰοριιθβ σοηϑρίτα ἴο ριοάιϊιοο ννῃαΐ ἴ5 οὴ 1ῃ6 
ὙΠΟ] 6 ἃ 10] γα ὈΪΥῪ σοηϑίσίθηϊ ρίοϊαγε οὗ [Π6 
ἀδϑην οἵ (ῃς Πιιπαῃ 50ι1]---α Κὶπα οὗ 

ἊΣ ΠῚ 11. 

δηοϊοπὶ “Ὁ Πινίπα (ομηπηθαϊα,᾽ 45 Τοσϊηρ 
Ροϊηίβ ουἱ (γελέω ". Οεεελ. α. Τάτιος. νι 
ῬΡ. 475-490). ΤῊδ βουτοθβ 8η4 αἰῆπιτ65 
οὗ Ρ]αϊο᾽β ἐβομαίο! σοὶ ταγίῃβ πανα Ὀθθῃ 
τη ἢ αἰδοιδθθα. Βεβί4εθβ {πΠῈῸ ἀγίϊο]α ὈγῪ 
Ἰοτηρ οἡ 7216 ἐδελαϊοίορέσελε) ἤγέλεο)ε 
α΄. Φίαίο (4 γελήν 1...) τὴς βιαάεπε 5που]ά 
σοηβα] ΕτΕΡ κ΄ ελεγτεέϊεα (1 εἰῤεῖρο) ἐμά. 
ΧΙΙΠ 1801; ΡΡ.- 251-402; ΕΒΡΕΟΙΑΠΥ 284 Π), 
Νογάβῃ [ εγρηοίμαἶϊογε (2 |6772165 ΧΧΝΤΙΙ 
1803, ῬΡ. 306ο--4,ο6), ἃ Εβρεο ΠΥ 
Τιθίθτιο Διεζγέα (1 εἰρζὶρ 1893), Ποτα 
{π6 σομητηοῃ δαΐαγαβ ἴῃ ἀποϊθηΐ τε ρυεβεη- 
ταίϊοηβ “οἵ {Π6 ὑπάεγννουα ἀγα οἰ θαυν 
ΘΧΒΙΡΙϊτοά. ὙΠΕΥα ἀγὲ ἔγαςαβ οἵ Νέκυιαι 
Ὀεΐοτε {Π6 ἐϊηιθ οἵ Ῥ]αΐο, απᾶ {πε ἰηνοβίῖ- 
σαῖίοηβ οὗ Τ᾽ δίθυι ἢ δηα οἴἤοιβ πᾶνε πηδά 8 
1 Οἰθασ [Πδι {Π6Ὸ πγαΐευϊα]5 οἵ Ρ]αἴο᾽β ρἰοΐτγα 
ἅτε ἀευῖνεα ἴῃ ἰαῦσα τηδάβιγα ἔτοτὴ ΟΥρΡΗΪς 
ΟΥ Ῥυίπαρογθδῃ ἰγαάιοη5 (Π]είθυῖο ἢ ].ο. 
ΒΡ- 128 ἢ: ὉΠ 56 Νοιάδη 1.Ὁ: Ῥ. 
374. ΒοΠαα γελεβ τὶ Ρρ.. οἵ ἢΐ., δπὰ 
ΖΕΙΙΕΙΣ 1 1. Ρ. 45.ο. ιείθυ οἷ ΤΩΔΥ θεὲ 
ΊΥΟΠΡ ἴῃ 50Π1Ὶ6 οὗ ἢἰβ σοπ]δοίιτθβ, ἃ5 
Ε΄ ὙγεΡθεσὺ {πδ5 ἴο 5ῃδνν ἴῃ [ἰδ ἰπαπρτταὶ 
ἀἰϊδβοσίαίίοη, Ζ  αΐογιϊσεῖδθε ΔΙοξέχεε 1667: 
Ογῤήσης Μιπομθη 1809 Ρ. 20 21., Βυιῖῖ {Π6 
Ὀτοδά ουμ]ηθβ οὐ ΠΙ5 ἱΠθοὺν ἀγα ἴῃ ΤΩΡ 
ΟΡ᾿ΠΪΟη Εβία ] ]5ῃη6 4 Ὀεγομα γϑαβοηδῦ]ο 
ἄοιθι). Ἐνιάθδηος οἵ Ῥυιπαρούεαπ απὰ 
Οτὐρῆϊς ἁβιμΕ165 νν1}} Ὀς οἰϊςα ἴῃ {Πδ ποίεβ. 
ΟἿ. Ῥγοο]ὰβ 272 γε7ηῤ. ΤΡ. 110 ΚΙΟΙ]] εἴτε 
δὲ ἔχει τὰ τῆς ἱστορίας οὕτως εἴτε καὶ 
μή, ἕητεῖν ἄτοπον, τοῦ λάτωνος τὰ 

τοιαῦτα πλάττοντος μὲν οὐδαμῷς, 
κατὰ δὲ τὴν χρείαν τῶν προκειμένων ἀεὶ 
παραλαμβάνοντος καὶ χρωμένου πᾶσι μετὰ 
τῆς πρεπούσης περιβολῆς καὶ οἰκονομίας, 
ὡς καὶ τῇ Μαντινικῇ ξένῃ καὶ τῷ κατὰ τὸν 
Γύγου πρόγονον διηγήματι καὶ τῷ κατὰ 
τοὺς ᾿Ατλαντικοὺς λόγῳ καὶ πᾶσι τοῖς 
ὁμοίοις. Δα τπηᾶν νν6]}] βιιρροβθ, ἤόνγδνϑυ, 
παι (Π6 Ἰπηαρ᾽πηαιίοη οἵ ῬΊαϊο ἄφα! ἤτον 
ΜΓ ΗΪ5. τηαιουΐα]5, ἀπ [Π6 πλγτ ἢ οὗ ἀπ 6 

28 
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᾿ , ἌΡ Ν “-“ , “Ὁ ἀπειλήφῃ τὰ ὑπὸ τοῦ λόγου ὀφειλόμενα ἀκοῦσαι. 
ὡς οὐ πολλὰ ἄλλ᾽ ἥδιον ἰ ἀκούοντι. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ [614 ἃ 

Λέγοις ἄν, ἔφη, 

᾿Αλλ οὐ μέντοι σοι, ἣν δ᾽ 

ἐγώ, ᾿Αλκίνου γε ἀπόλογον ἐρῶ, ἀλλ᾽ ἀλκίμου μὲν ἀνδρός, ᾿Ηρὸς 
τοῦ ᾿Αρμενίου, τὸ γένος Παμφύλου: ὅς ποτε ἐν πολέμῳ τελευτή- 

σας, ἀναιρεθέντων δεκαταίων τῶν νεκρῶν ἤδη διεφθαρμένων, ὑγιὴς 
μὲν ἀνῃρέθη, κομισθεὶς δ᾽ οἴκαδε μέλλων θάπτεσθαι δωδεκαταῖος 
᾿] Ν “-“ - ,7ὔ 3 3 εἰ ἌΝ ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείμενος ἀνεβίω, ἀναβιοὺς δ᾽ ἔλεγεν ἃ ἐκεῖ ἴδοι. ἔφη 

, 2 Ν “ 2 [ρῚ Ἁ 7 " - 

δέ, ἐπειδὴ οὗ ἐκβῆναι τὴν ψυχήν, πορεύεσθαι μετὰ πολλῶν, καὶ 
Ὑ - “- “ [ο 

ἀφικνεῖσθαι ' σφᾶς εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιον, ἐν ᾧ τῆς τε γῆς δύ᾽ 

οὔ. ΑἸ. 
οὗ ΑἸΞΙ͂ φ: οὖν ΑΖ. 

ὡς ΞΕ: 
ἡρὸς φ. ΠΡῚΝ 

“Νεῤιεὀἠ]ῖς ὈδαΥὺβ [Π6 ππητηἰβίδ!ς θα Ὁ]6 ἸΏ ΡΥ 655 
οἵ ΡΙ]αϊο᾽β ουνῇ σθηϊιδβ 1 115. αὐ βίς ΠηΪ5ἢ 
ΠῸ [685 1Πὰῃ ἴῃ 115. σε]ρίουβ Δ Πα ΠΊΟΥΔ] 
ἰεδοπίηρ. 

ἑκάτερος. 866 ἐ7΄. 2. Τῇδ δοσυβαίῖνα 
ἀΡρρϑαῖρ ἴο θῈ ἴῃ 811 Μ58 εχοερί ἡ Καὶ 
δηα ΚΞ. 

6 ἀκοῦσαν 15 ἀοιυθίεα Ὀγ ΘΓ ΟΡ Πιι5, 
ἀηα Ὀταοικοίθα Ὀγν Αϑί, ϑία!]αιπι, ἀπά 
Βαϊίεσ. ὙΠεῖα 15 ποίῃϊηρ οἤξηβῖνε ἴῃ 
1π6 τερειοη ἀκοῦσαι-- ἀκοῦσαι (οἴ. ΝῚ 
511 Ε 22.), δηα (ῃ6 5εοοῃά ἀκοῦσαι 15 
γνο]οοτηθ, 1 ποΐ Πϑοθββασυ, 8ἃ5 ἀθπηϊηρ [Π6 
Θχαοῖ παίΐατα οἵ {πὸ ἄδθθι (ς ἀπὸ ἴο Πεαῦ, ι 
1.6. “ἄπ ἴο Ὀ6 πεαγά, 6 καλὸς ἰδεῖν 
δηα {πῸ |κ6)ὲ. “ὙΠΕ ἀερὲ ψῃῖοῇ ἢα5 
Ῥδθη ἱπουιγοά ἴῃ νγοσάβ "ἢ (ἃ ἐδανείσασθε 
ἐν τῷ λόγῳ 6τ2 6) ““Πα5 ἴο ὈῈ ραϊὰ ἴῃ 
νοτβ (7. απὰ (.). ὑπὸ ἀερεηάβς οἡ 
ὀφειλόμενα ΥΑΙΠΟΥ {πᾶπ οἡ ἀκοῦσαι. 7. 
ἁὐα Ὁ. ταϊτα ἀκοῦσαι ἃ5-Ξ " ἴο Πᾶνα τεϊαίθα 
σοποογηΐησ {πεηη,᾽ σοΠραιηρ ἀκοῦσαι 
σοφίσματα νὶ 406 Α διὰ Δ». 207 Α; θα 
1 15. τῆογα παίμγαὶ ἴο σῖνε {πΠ6 ψοτὰ {Π6 
ΘΆ1ΠΕ ΤΠ Δ ηΪ Πρ ἃ5 ἰἴ Ῥδα 5 15. Βεΐοτα. 

614 Β 8. ᾿᾿Αλκίνου -- ἀπόλογον. 
ΒοΟΚΘ ΙΧ--- ΧΙ οὗ ἴῃ6 Οανϑοδαν ννΕΥΘ 
Κηονη ἂ5 ᾿Αλκίνου ἀπόλογοι ἰἢε “ [4165 ἴο 
ἈΠ]ΟΙ ΠΟΙ: 5866 ΔΈΪ: ΧΧ7. Φἶ7΄. ΣΠῚ 12 
᾿Αλκίνου ἀπολόγους [καὶ] ἱζυκλώπειαν καὶ 
Νέκυιαν καὶ τὰ τῆς Κίρκης. (Οἵ. Ατδί. 
υοί. τό. 14558 2 ἀπὰ Δλδί. 11 τό. 14178 
13, [ΓῸΠῚ νν Π]Οἢ τ ἀρ θαΥβ Πα [Π6 ννΠ]8 
ἔουγ Ὀοοϊκ5. ψψεῦα α͵δὸ οα] δά οο]] δον εἰν 
ὁ ᾿Αλκίνου ἀπόλογος. ὙΠΕΙῈ 5 ἀοαυθί- 
1655 δὴ αἱ]πσίου, ἂ5 ἴῃΠ6 Οχίοια εαϊΐουβ 
γϑηνατὶς, ἴο ἴῃ νέκυια οἵ Οώ. ΧΙ, ννὨ 1. }} 15 

1561} πο οἵ τΠ6 “ ἴα] 65 ἴο ΑἸ]Ἰοϊπουβ᾽ ; Ὀπῖ 
[Π6 ὀχρυθϑϑίοη ἢδ5 ἰὼ ἃ ργόνθι) αὶ ἀρρ]]- 
οαἴΐοη, δῖηρ 5664 οἵ ἃ Ἰοῆν δηὰ ἰβαϊοιιβ 
βίου (ἐπὶ τῶν φλυαρυύντων καὶ μακρὸν 
ἀποτεινόντων λύγον ϑυϊάα5 5.ν. ᾿Απόλογος 

ἄλλ᾽ Ἐφ': ἀλλ᾽ Αφϑ. 8. ἠρὸς ΑἿΕ: ἦρος ΑἹ: 

᾿Αλκίνου. ΟἸΠΕΙ Δα ΠΟΥ 165. νν}}} θῈ ἑοππά 
ἴῃ 1,Θαΐβοῃ τι. Θοῃπειάθνη Ζαγοθηε. (7. 
Ι Ρ. 210; ΠΡ. 13). ΕῸΓ [Π6 Ρδιοποιηδβία 
᾿Αλκίνου --- ἀλκίμον 5ε:5 Ια 461 “ζρεσέ 
5. 225: : 

᾿Ἢρὸς τοῦ ᾿Αρμενίου κτλ. ΤΠ ΠΑΠ165 
Ροῖϊμὶ ἴο {πῸθ Εαβί. Ἢρ ὄνομα κύριον 
Ἕβραικόν, 5ὰγ5 ϑιιϊάαβ, ἀπα ΕῪ 15. πα οὗ 
[886 δποδβίοιβ οἵ ΤΌ5Ὲρῃ, {Π6 Πυβραπά 
οὗ [με Νιρίη Μαγ: 5ε6 51: π|κῈ 3. 28. 
ΒΥ βοῖῆβ οἵ (6 δμῃοϊθηϊβ, ἱπο]αϊηρ 
ΟἸδμηεηΐ (.δέγογ. Ν 157 Μ|ΊρΡΠΘ), ΕῪ ννᾶβ5 
1ΙΔἀθπιῖ πο ἢ Ζογοδβίοσ (Ργοοϊαβ ].Ο, 
Ρ- 109). τοῦ ᾿Αρμενίου 15. οἵ σοιιγβ6 “500 
οἵ Αὐπεηϊιβ,, πο “ἰῃ6 Αὐπεηΐδη,᾽ 85 
506. ἃποίθηξΐ δχροβίζουβ ἱπηαρηθα (566 
Ῥτοοαβ. 272 γ47,12. 11 Ρ. 110). Ρ]πίδτοῖ 
δ γηῖι. ΙΧ 740 Β ΔρΡΡεδαΐβ ἰο πᾶνε τεδά 
᾿Αρμονίου, ἃ. τεδαϊηρ νυ ΒΙῸ ἢ ννὰ5. Κπονη ἴο 
Ῥτοοὶαβ (1.6.), ἀπ νυ Πίοἢ σοταπηθη 664 1156] 
4150 ἴο 1η6 ροεῖ αὔὰῦ : Ρπὶ ᾿Αρμονίου ᾿α5 
ΠΟ ΜΒ Δι Ποῦ. ῬτοοΪα5 Πἰπη56} δάορίβ 
[Π6 5δῖπε γθδάϊηρ ἃ5 [Παΐ οἵ ουγ Ὀθβί μ58,), 
Δη4 ΕΧρ]αΐηβ {πΠ6 ραββᾶσθ 416 ΟΟΥΤΘΟΙΥ͂ 
ἴῃ Ρ. 110. το ἢ. 

1Ιο δεκαταίων. ΤΠΘ οσσαγγαποα οὗ {Π6 
ΠΌΙΉΌΕΙ τῸ πα ᾿ἴ5 τη] 1 0165 15 οη6 οἵ {Π8 
Ῥγιίμαρούθδῃ εἰετηθηΐβ οἵ {Π6 βίογυ: οἵ. 
ἰηἴτα 615 Α, Β εἶναι δὲ τὴν πορείαν χιλιέτη 
(τοϑ γεαι5)---ὁπὲρ ἑκάστου δεκάκι-ς---ὡς 
βίου ὄντος τοσούτου (το" γε415) τοῦ ἀνθρω- 
πίνου απ εἰκοστήν ἴῃ 20 Β. 866 Α50 οἢ 
614 σ. 

12 ἀναβιοὺς δὲ---ἴδοι. ΟἸΠεΥ πηϊγᾶσι- 
Ἰοῖι5. βίο εβ. αῦοιΐ {πΠ6 ἀδδᾶ οὐ βϑεθῃλ]ησ- 
ἀεδα γειαγηΐηρ ἴο 16 ἀραΐῃ δηα ἀδβου Ὀ]ηρ 
ὙνΠαΐ {ΠῸν Πᾶνε 5θθὴ δ16 σίνβη ὈΥ ῬυοοΪ 5 
].ο. ΡΡ. 113---τιὖό, 122. (Οἵ. αἰδο Κομάβ 
Ζεγελεβ τι ΡΡ. 90---τοῦ. 

14 ἀφικνεῖσθαι. Τη “᾽λαεά. το Ὁ πὰ 
113 Ὁ 680} 508] 15 οοπάιιοϊαα Ὀγ 15 δαίμων 
ἴο 1ῃς Ρῥΐαςε οἵ ἡπαρτηθηί. 
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ΟῚ ,᾿ ᾽ ,ὕ 3 , Ν, “ 5» Ν ᾿Ξ. “,Ι ν 
εἶναι χάσματα ἐχομένω ἀἄλληλοιν καὶ τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω τ5 

ἄλλα καταντικρύ: δικαστὰς δὲ μεταξὺ τούτων καθῆσθαι, οὕς, 

ἐπειδὴ διαδικάσειαν, τοὺς μὲν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι τὴν εἰς 

τό. ἄλλα Ξφ: ἀλλὰ Α. 

614 ο τόπον τινὰ δαιμόνιον κτλ. 
ἼΠε σἰζααίίοη. πα Ὀ6. 566 η ἔτοηὶ {Π6 
Δοσοιηραηγίηρ Ρἷαη. «1.8 15 ἴΠ6 τόπος 
δαιμόνιος οἵ λειμών (ότᾳ Ε) ἴῃ ΨΠΙΟΏ [Π6 

[ῳῚ 

εἷς δεξιὰν ἄνω 

τόπος δαιμόνιος 

ἊΣ 

ΩΔῸΝ “Ὀ093... 010 579 

1) 

" 

᾿ 

σ' 

Ἰμᾶρσες 511. 80, 416’ τοργδβεηὶ [ῃῈ ἵννο 
γγᾶγ5 ὈΥ ΏΪΟἢ {Π6 5οῖ]5. ἤθη {ΠΕῸῪ ΔΓ6 
Ἰπᾶρσεὰ εἰδῥαγέ ἴο τεοοῖνε {Πεὶγ γουναγά 5 ΟΥ 
ῬαπΙβῃιηθηί5. 2924 απὰ 22΄ αὐτὸ Πε ἴννο 
γγαγ5 ὈΥ ΘΟ {Π6 5015 γεζ2έ7722 ἴὸ {Π6 
τηθδᾶονν ἴο Ὀδ6 γϑἰποαγηδίθα, αἰζεσ {Πεὶν 
Ρετὶοα οἵ γενναγὰ οὐ Ῥιη 5 ῃμηθηΐ 15. οοτη- 
ῬΙεῖθ. (Αϑὲ πιᾶῖζεβ ἃ σίανε δυσοῦ ἤθη 
δ νυυῖίεβ “ ἄιιο οβίϊα, δἰΐθυιμη, ΡῈ αιοά 
δῃΐηαθ ἀθβοθπάπηϊς ἴῃ οούρούα, δ] θυ τὴ, 
267 γιηοα ὁ υἱία γεάεα,ι. Νοπα οἵ {πε 
ἴουγ χάσματα τορταβθηΐ {Π6 νὰν ὈΥ ἡ ὨΪΟἢ 
{116 5011}5 αυσῖνε αἵ (Π6 τηθαάονν ἱπηπιβα Ἰαίο]ν 
αἰζου {Ππὸν ἰθανα (Π6 θοάν.) Τῇ τόπος οὐ 
λειμών ἀρΡΡΘδΥ5 4150 ἴῃ ἴῃς Τ᾿) λαξάο αὐὰ [8 
Οογρίαν: εἰς δή τινα τόπον, οἷ δεὶ τοὺς 
συλλεγέντας διαδικασαμένους εἰς “Αἰδου 
πορεύεσθαι (λαεά. τοῦ Ὁ): οὗτοι οὖν--- 
δικάσουσιν ἐν τῷ λειμῶνι (Οογρ. 554. ΑἹ). 
Ἐταρ 1.ς. Ρ. 306 ἰ5. ᾿πο!]πϑα ἴο ἄθτῖνα {Π6 
Ιᾶφαὰ ἴγτοῦὶ Ηοιηοε 5 ἀσφόδελος λειμών. 
ννε Πηά (τᾶς65 οἵ ἃ λειμών α͵50 ἴῃ Επηρε- 
ἄοοϊες ν. 223 Καιβρίθῃ ἄτης ἂν λειμῶνά 
(αρραύθηιν οἵ [ῃ6 Ἐδιι}}) τε καὶ σκότος 
ἠλάσκουσιν, αῃηἃ ἴῃ Οτρῃϊς {ταρπιεηῖβ 

(6.5. 27. τρ4ᾳ ΑΡε]): οἵ. αἷϑο ΡῬΙαΐ. ὧἷ 
7ας. ογό. Διηιγιαᾶθ 9435 ἐν τῷ πραοτάτῳ 
τοῦ ἀέρος, ὃν λειμῶνας Αιδου καλοῦσι 
δηᾶ ΡΪαΐ. ᾿λαεαγ. 248 Β (16 “τηϑαάον 
ΟΥ “ὈΙαΐη οὗ Τ σαι ἢ. ΤΙπ ποπε οἵ ἴΠ658 
Ραββϑᾶρεϑ ἰβ (πῃ πιθαάον ἃ ρδοβ οἵ 1π46- 
τηθηΐ ἰοῦ ἀδθραγίθα βουϊβ; Ῥὰΐ πεδίον 
ἀληθείας 15. 564 οἵ {ῃ6 Ἰπάσηιθιηΐ- Ρ]ασα 1Π 
[ῃ6 «4 χίοελτις (371 Β), ἃ αἰαϊοσαα [1]] οἵ 
Οτρῆϊς ἱπῆποησε; δηαᾶ 1 ἰ5 {Πογθίογο 
ΡῬΙΌΡΔΡ]ς παι ΡΙαῖο θουτγοννθα {Π6 τηδαάουν 
ἔγοτὴ βοπια ΟΥ̓ΡΗΪς οὐ Ῥυιπαρσούθαῃ ἀορτηᾶ. 
γε οὐρῃΐϊ, 1 {πϊη]ς, ἴο οσοηοεῖνα (Π6 

τηθαᾶον 85 βἰἐπαΐθ βοιηθννῃογα οἡ ννΠδΐ 
Ῥ]αίο ἴῃ {πῸὸ6ὶ Δάαεαϊς (4115 ἡ ὡς ἀληθῶς γῆ, 
τηθαηίηρ [Π6 τεὰ] ϑδιγίασα οἵ {Π6 βαυῖῃ ἃ5 
ΟΡΡοβεὰ ἴο {πε πιϊϑίυ ΠΟΊ]ονν5. ἴῃ νυ ἢ 
να ἰἷνε: 566 Ῥεῖονν ου τό α αδπᾶ οἢ. 
ΘΕΒΘΠΊΙΗ] (72. Ψ γεέτυζεζ. 11 Ὁ. 270. ϑοιηθ 
οὗ [ῃς βρεου]αίίομβ. οἵ {πὸ Νεορ]αϊοηϊϑίβ 
ΟἹ {Π15 5] εοῖ ἀγθ σίνθη ὈΥ Ῥυοο]α5 ].ο. 
ΡΡ-. 128---ιτι26: Ὀυΐ [Π6Υ ἃῖὰ δἰϊοσείπευ 
απ αϑίϊς ἃ πα ἰ156]655. 

ι χάσματα. οερεῖ (α ἐὐαΐ. τεδτε 
“Ῥίαΐ. Ῥ. 20) ννοι]α γεαα χάσματε (““1αᾳ 68, 
πἰ τὴ8 πιοηπῖ []5Θηθτιι5, χάσματ᾽ ἐχομένω, 
ἃ ᾿ἰργατῖο πηα]6 βαρρίθίυτῃ "). ὍΤῆδ ἀπ8] 
15 4150 [οπ πα ἴῃ φ ἀῃαᾷ ΕἼου. ὕ ; Ραΐ {Πδτὲ 
15 Βαγάϊν ϑυηοϊθηὶ σγοιηα ἔογ ἀθβουτηρ 
{Π6 εβδί μΜ85: οἵ Π|.305. ἢ οὐ μιμήματα 
ἄρτι τούτω ἐκάλεις; Δαελ. τ87 Α εἰ δ᾽ αὐτοὶ 
εὑρεταὶ γεγονότε (50 Β) τοῦ τοιούτου, ἀηα 
ΟΙΠΕΥ Ραβϑαρθθ ἴῇ ἈΟΘΡΟΥ 1.6. τοὶ 
450 ἢὰ5 χάσματα ἐχομένω (].ο. Ρ. 136. 17). 
Ὑν [Π6 ἵνο νὰν (8.6, 41) Ὀν νῃϊοῃ 
1Π6 500]5 ἰεραγέ αἴζοσ Ἰπάριηθηΐ οἵ, Οὐ. 
524 ΑΧΔ ἐν τῇ τριόδῳ ἐξ ἧς φέρετον τὼ ὁδώ, 
ἡ μὲν ἐς μακάρων νήσους, ἡἣ δὲ εἰς τάρταρον : 
α]5ὸ “λαξαγ. 240 Α. ὍΤῆεὲ “ἴνο νγαγβ᾽ 
ὑγΘΊΘ ἃ [ἈΠΊΠΠ1ΑΥ θαίαγα ἴθ ΟΥρΡῃο- γι Πα- 
ΘΌΓΘΔΙ ΡΙοίαγ65 οἵ {Π6 οἴμῈῚ ννου]α : [ῸΓ 
11Ππ|διγατ]οη5 566. ΤΠ θίθυϊο ἢ 1.6. ΡΡ. 191 
δηα ἈοΠάα Ζεγολθ 11 Ρ. 220 22. 4. 

17 εἰς δεξιάν. ὙἼΠα ννὰν ἴο {πε αροᾶς 
οἵ τη6 ὈΪεδὲ ννὰς σθῆθγα!ν ἢσιγοα ἂς εἰς 
δεξιάν : 566. οΠαθ ].ο. ἀπ Τ᾿ οἴθσϊςο 1. ο. 
Ρ- 85 71. 2, ἡνῆθγε Τιδίθυίο ἢ ααοΐοβ ΠΌΤ 
Δ Τηβουρίοη ἰοηα ἴῃ ἃ στάνο ἴῃ ἴΠ6 
αἰδίγιοι οἵ Τῆυτὶ χαῖρε χαῖρε δεξιὰν 
ὁδοιπορῶν Λειμῶνάς τε ἱεροὺς κατά τ᾽ 
ἄλσεα Φερσεφονείας. ΤΠΘ ννῃο]ς οἱ {ἢ 5 
Τηβοχὶρίϊοη, Δοορογάϊηρ το Τ)᾿δίθυῖοῃ, θ6- 

28---2 
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δεξιάν τε καὶ ἄνω διὰ τοῦ οὐρανοῦ, σημεῖα περιάψαντας τῶν δεδι- 
κασμένων ἐν τῷ πρόσθεν, τοὺς δὲ ἀδίκους τὴν εἰς ἀριστεράν τε καὶ 
κάτω, ἔχοντας ἱ καὶ τούτους ἐν τῷ ὄπισθεν σημεῖα πάντων ὧν 

ἔπραξαν. 
20 

Ξ “ Ν ῇ -“ ἑαυτοῦ δὲ προσελθόντος εἰπεῖν, ὅτι δέοι αὐτὸν ἄγγελον 
3 ΄ “Ὁ ν -“ 

ἀνθρώποις γενέσθαι τῶν ἐκεῖ καὶ διακελεύοιντό οἱ ἀκούειν τε καὶ 
“ , Ν᾿ Ἀ [ας ΄ ΡῈ Ὁ. Ν ΄ Ν ᾿ 

θεᾶσθαι πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ. ὁρᾶν δὴ ταύτῃ μὲν καθ᾽ ἑκάτερον 
᾿ , "στ κα ᾿ κα α ᾽ τ 

τὸ χάσμα τοῦ οὐρανοῦ τε καὶ τῆς γῆς ἀπιούσας τὰς ψυχάς, ἐπειδὴ 

Ὡς αὐταῖς δικασθείη, κατὰ δὲ τὼ ἑτέρω ἐκ μὲν τοῦ ἀνιέναι ἐκ τῆς γῆς 
εξ ἡ - , ᾿ Ν “ , 

μεστὰς αὐχμοῦ τε καὶ κόνεως, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου καταβαίνειν ἑτέρας 
“-“ “ , Ἂν Ν 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καθαράς. καὶ τὰς ' ἀεὶ ἀφικνουμένας ὥσπερ ἐκ 
ω ,ὔ ΄ “ ΝΥ «ς , 2 Ν “ 

πολλῆς πορείας φαίνεσθαι ἥκειν καὶ ἀσμένας εἰς τὸν λειμῶνα 
Ἁ Ἶ Ι Ἶ τ 

ἀπιούσας οἷον ἐν πανηγύρει κατασκηνᾶσθαι καὶ ἀσπάζεσθαί τε 
" , “ , ν ͵ ΄ 5 ΨἊΡΣ "πὸ ε ΄ 

ἄλληλας ὅσαι γνωρίμαι, καὶ πυνθάνεσθαι τάς τε ἐκ τῆς γῆς ἠκού- 
“- ͵ - “ “ 

σας παρὰ τῶν ἑτέρων τὰ ἐκεῖ καὶ τὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ παρ᾽ 
ἊΣ ,ὔ “ ἈΝ 5 ΄᾿ Ν Ν ΑΥῚΣ , Α 

ἐκείναις. διηγεῖσθαι δὲ ἀλλήλαις τὰς μὲν ὀδυρομένας τε και 
΄ 5 ,ὔ Υ 

κλαούσας, ἀναμιμνῃσκομένας | ὅσα τε καὶ οἷα πάθοιεν καὶ ἴδοιεν 
2 ᾿ς γ ΚἘ Ν - ,ὔ τ δὲ Ἂ ΄ , Ν ᾿] φι 59 

ἐν τῇ ὑπὸ γῆς πορείᾳ---εἶναι δὲ τὴν πορείαν χιλιέτη---τὰς δ᾽ αὖ ἐκ 

23. θεᾶσθαι ΑἾΞΙΦ: θεάσασθαι αἱ νἱάείαν Α΄. 20. 
οὔσας Α", Ξ5Ξε4 ε Ρυποῖο ποίαίαμμ. 31. 

(πῶ ΑἸ: χιλιετῇ ἘΦ: χιλίετιν ΑΞ. 

ἀπιούσας ΑἸΞ φ: ἐπι- 
καὶ τὰς Α"Ξ φῇ: τὰ ΑἾφ', 2. χιλιετῆ 

“-«μᾷᾳ 3 ᾽ς ὃ Θ'' -΄--ςςς--------.-- --ςςςςςςςςςς-ς---- τς -- - --- τς 

ἰταγ5 Οτρῃϊο απα Ῥυιπαρούθδηῃ πῇ πιεποαβ. 
ΟΥ̓ διγο η. ὍΠα οἴπεῦ βαΐπγεβ (ἄνω, ἐν 
τῷ πρόσθεν, εἰς ἀριστεράν τε καὶ κάτω, ἐν 
τῷ ὄπισθεν) ἂτεὲ αἶξὸ ἴῃ Καεερίπρ ΜΠῈ 
Ῥγιπαρογθαῃ ποίϊοηπ: 566. Αὐὶϑί. δγας. 
105 (1513 24 ἢ.) τὸ οὖν δεξιὸν καὶ ἄνω 
καὶ ἔμπροσθεν ἀγαθὸν ἐκάλουν, τὸ δὲ 
ἀριστερὸν καὶ κάτω καὶ ὄπισθεν κακὸν 
ἔλεγον, ὡς αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης ἱστόρησεν 
ἐν τῇ τῶν Πυθαγορείοις ἀρεσκόντων συνα- 

γωγῇ. 
18 διὰ τοῦ οὐρανοῦ. ῬγΕΒΙΠΊΔΌΪΥ {ΠΟΥ 

Ραββθθά ἀρ Ζάγοιςρα ἴῃ8 Πδανθὴβ ἴο {Ππ6Ὸ 
οαΐου δυγίασα οἵ ἴῃ6 Πθανθη]Υ 5ΡΠΕΓΘ, ἃ5 
ἀεβογι θεά ἴῃ Φλαεαγ. 247 Β Π. ΟἿ αἰβϑο 
Ῥτοοῖιϑ 1.6. Ρ. το. τ9 Π΄. πολλὰ δὲ ἐπορεύ- 
θησαν αἱ μὲν κατ᾽ οὐρανὸν συμπεριπολοῦσαι 
τοῖς οὐρανίοις θεοῖς κτὰᾺ.---ΟἸΘΑΙΥ͂ ἃ ὙοΙη]- 
πίβοθπος οἵ Φλαεανγ. “46 Ε ἢ. 

614 ς, "Ὁ σημεῖα κτλ. (ΙΓ. Οὐγρ. 
526 Β. κάτω ἰ5 [ὉΠῪ Θχρ αἰπεά ἴῃ [Π6 

ΤΥ οὗ πε Τῴαφάο τὰ 6--τι4 6. ΟἿ. 
Ἰηΐτα 61 Α. 

20 πάντων ὧν ἔπραξαν ἴτοτη 15 σοΥγα- 

βροηάθηοα ψ] ἢ τῶν δεδικασμένων αὔονα 

βῦροοϑίβ 1παὶ οἷὐ ον δοίη αὐ ΟἿΓ 

ἄοομῃ, 
221 καὶ διακελεύοιντο -- “ἀης τΠαΐ {ΠΕ γ 

Ἔχπογίθα ̓  σουγεϑροπαβ οἵ σοῦγβα ἴο καὶ 
διακελευόμεθα οἵ πε ογαΐξίο γεεία. ὅ5181}- 
Ῥαιιπι 5 δχρ᾽ αηδίϊοη (“ ορίαϊνιιβ Ροῃϊταν 
Ἰοσο δοουβαῖνι σατὰ ἱπδπηϊῖνο ἢ 15. πη- 
τθηΆ 016; ΠΟΥ ἰ5 ἴπεῖε ΠΥ βοοά τβᾶβοῃ 
[ΟΥ ϑιβρθοίηρ (Π6 ἰεχί οὐ ψυϊηρ διακε- 
λεύεσθαι νυ ΤΠ βεθῖ5 (δ γαεῤ. ἔν. Χι 
35. 5) ἀπά οἴπεῖβ. ὙΠα ορίαδίνε 15 πη ἢ 
ποτα ἀγατηδαίίς πα τεα]δίῖο. Οἵ. ΠῚ 
5ύρ Α 71. 

23 ταύτῃ μέν ἰ5 εχρ]αϊηεά Ὀν καθ᾽ 
ἑκάτερον---γῆς 1.6. (ΞεεΕ. {π6 ἤρσιτε ὁπ 
Ρ-. 435) 86 «πὰ ,4΄. (Ὁ ογπδγῖιβ. οοη- 
Ἰεδοιαγοα καθ᾽ ἕτερον μὲν τὸ χάσμα, Ὀυὺΐ 
ἑκάτερον ἰ5 τι ἢ ποτα ο]εραηΐ, πα [ΟΥτη5 
ἃ θείου Ῥαΐδποε ἢ κατὰ δὲ τὼ ἑτέρω 
(νῖ2. 293 απὰ 24). 

25. ἐκ τῆς γῆς 15 ποῖ Οἱ οουγβ8 " ΠῸΠῚ 
δαυῖῃ  (Ὠ. «πᾷ Ν.), θαξ ' στ οὐ ἴῃ 6 βαυιῃ᾽ 
((δὰβ ἄθγ Εγάθ᾽ ϑοῃηοί θυ). ὙΠεν Πμανα 
βα Ποτθα ρα πἰβῃτηθηΐ ἐν τῇ ὑπὸ γῆς πορείᾳ 
(ότ5 4) “ἷπ {πεῖν βοϊοιτη ἀπάθυρτουηᾶ᾽ 
1.6. 1ῃ ἴῃς Ῥοννε]5 οὔ πε Εδυίῃ, ἃ5 αχρ αἰηβᾶ 
αἱ Ἰδηρίῃ ἴῃ λαεαι. τ1τ3 Ἐ---ὶ 14 Β. 

614 Ε 28 τὸν λειμῶνα. ““Αὐτίου]αδ5 
Ἰοοιπι αυαϑὶ ἕαπηα σϑ]Ὀγαίαπι ἀδβίστιαϊ "ἢ 
ΘΟΠποἰάθυ. 866 οἡ 614 6. 

Θ15.κ 2 χιλιέτη. ( ΝΡ. “142. 

615 
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“ -“ Ν ᾿ς 2 4 Ν τοῦ οὐρανοῦ εὐπαθείας διηγεῖσθαι καὶ θέας ἀμηχάνους τὸ κάλλος. 

Ω - , 

τὰ μὲν οὖν πολλά, ὦ Γλαύκων, πολλοῦ χρόνου διηγήσασθαι: τὸ 
ΕῚ 3 ΄ ΝΜ, ἊΝ 53 Ὁ , ΄ 50.3ἅ, ᾿ 

δ᾽ οὖν κεφάλαιον ἔφη τόδε εἶναι, ὅσα πώποτέ τινα ἠδίκησαν καὶ 
ὅσους ἕκαστοι, ὑπὲρ ἁπάντων δίκην δεδωκέναι ἐν μέρει, ὑπὲρ 

ἑκάστου δεκάκις" τοῦτο δ᾽ εἶναι κατὰ ἑκατονταετηρίδα ἑκάστην, 
ς Ι ’ » ΄ “ ε θ ’ “ ὃ , Ν 

ὡς 1 βίου ὄντος τοσούτου τοῦ ἀνθρωπίνου, ἵνα δεκαπλάσιον τὸ 
, [ον ’ , - “ 

ἔκτισμα τοῦ ἀδικήματος ἐκτίνοιεν, καὶ οἷον εἴ τινες πολλῶν θανά- 
- » Ἂ , ΄ ΕΥ̓ , δὴν ἀν» ΚΝ ΄, των ἦσαν αἴτιοι, ἢ πόλεις προδόντες ἢ στρατόπεδα, καὶ εἰς δουλείας 

᾽ , Μ Σ ,ὔ ᾿ , ͵ὔ 

ἐμβεβληκότες ἢ τινος ἄλλης κακουχίας μεταίτιοι, πάντων τούτων 

δεκαπλασίας ἀλγηδόνας ὑπὲρ ἑκάστου κομίσαιντο, καὶ αὖ εἴ τινας 

6. ὅσους ΑἸΞΙΖ: οὗς Α5. 9. πολλῶν Ξ : πολλοὶ ΑΖ: 5ε4 ριιποιῖὶβ. ποίαν! φῇ, 

ΨΙ 748 Π. Πα. οππα65, ἘΌῚ ηε7116 τοΐατη 
γοΐνεγα 27. ἄϑεήιος 1 οἰ Πδαὰπὶ δα ἤτιν πὶ 
ἄδιβ Ἔνοσαΐ ἀργηϊηθ τᾶρπο. ὙΠΕΙΘ 15 
16 ἀοαῦθὲ τπαΐ θοῖ ΊΓΡῚ] ἀηα Ρ]αΐο 
ἴοοκ [πΠῸ6ὶ ρειηοά οἵ τοοοὸ ὑγξϑαῖβ ΠῸΠῚ 
βοῖηθ ΟΥρἢϊς οὐ Ῥυιπαρογθαη 50.716: 568 
Ἠιθίθτι ἢ. 1.6. ΡΡ. ττό ἢ. Τί ν1}} θὲ 
ΟὈβεγνβα {παΐ {ΠῸ ΓΠοιιβαπα γϑαῦβ 40 ποῖ, 
ἴῃ ἴῃε Δ εῤτόἠιε, ποῖα 8 [η6 Πίἰδίπηα οὗ 
1ῃ)6 50] οὐ δατίῃ, νης Ρ]αΐο δϑιπηαΐθα 
αἱ Ιοο γϑαῖβ (615 Β). [π {πε “λαεάγηες 
ΟἹ ἴῃς οἴμεὺ παπᾶ (ἢ86 επίϊγα ἰηΐογναὶ 
ἔτοπὶ Ὀϊγίη ἕο ΙΓ 15 γθοϊζοηθα αἱ τοοο 
γεαῖβ (240 Α ἢ΄., σοιηραῦθ νι 248 Ὁ, ΕἸ. 

3 εὐπαθείας --- κάλλος 5ιισσεΞκία {πε 
Ὀεδίῆς νἱβίοηβ οἵ της ᾿άαδάγες (247 Α Π{.). 

4 πολλοῦ χρόνου: 5.. ἐστί, ἃ5 ἴῃ 
1 ατυΣ τιν 7ο8 Ὁ χρύνου πολλοῦ καὶ παγχά- 
λεποὸν (ϑ:14]]Ραῖιη}). [Ι{ 15. οῖβθ [ἢδῃ 
ΠΕΘα]655 ἴο ἰπβουΐ δεῖ (νι ἢ ΓΙΈ ΌΠΟ] 4) 
δἴϊευ. χρόνου. 

5 ὅσα.-- ἠδίκησαν. Ιῃ Ρ]αίο, 45 ἴῃ 
Παηΐθ, ἀοίηρ ννσοηρ ἴο ΟἴΠΕΥ5 15 ἴΠ6 στξαΐ 
51}. 

7 τοῦτο δ᾽ εἶναι κτλ. “(Πα ἰ5,᾿ Ξα]ά 
6, “οὔοβ ἴῃ δνεὺν πυπατεα γραγβ.᾽ 
τοῦτο δ᾽ εἶναι (᾿ ΠΑΠΊ6]γ ᾽) εχρίαΐης ὑπὲρ 
ἑκάστου δεκάκις. ΤῊΪ5 νἴθνν 15 5ΙΠΡΙ ΘΓ 
δηα τηογα ἸαἸοπιαίίο {Πδη (νν ἢ ΘΟ ποθ᾽ α 6) 
ἴο πηᾶκθα τοῦτο-ε τὸ δίκην δοῦναι ἐν μέρει 
ὑπὲρ ἑκάστου. 

615 Β 8 ὄντος τοσούτου. ΤΠΘ 56 Πὶς 
ἀπταιίοη οὗ Πυσδη ΠΠ{6 15. Ροβιίυ]αΐεα α͵σὸ 
ἴῃ ἢλαεαγ. 248 Ὁ Π., Ὀὰξ ται θυςτίοη ἴπ 
(Παΐ αἰαϊοσαθ ἀρΡρθαῖβ ἴο Ὀ6 ἐννάκις, αῃηὰ 
ποί δεκάκις ἃ5 Ποῖα ; οἵ, 256 Ε νυ] 248 Ε. 
ΤῆΣ ΠΟΠΡΕΓ τοῸ ἴ5 {Π6 β4παγ οἵ (ῃ6 
Ῥγιπασούθδη “ ρεγίδοι ̓  Πα ΠῚ ΕΓ 1Ο, 50 {Παΐ 
Ῥνιπαρσούθαη ἱπηῆιθποθ 156 ἀοα θ.1655 δἵ 
ΟΥ̓Κ ἀραϊπ, 8566 Αρρ. 1 ἴο Βυοὶκζ 1 

Ρ- 301, ἀπά οἵ 614 Β ». Τί 5Ποι]α αἴϑο 
ὈῈὰ τεϑιηαυκβα {Παΐ {πΠ6Ὸ ατϑεῖκβ, Π|κὲ οἴου 
ΤάσΕ65, Πα τηδὴν βἴουεβ ἴο [6]}] οὔ {Π6 
μακρόβιοι οἵ ΘαΥ]ν ἤαγϑ, απα τς “Ναίυτ- 
νΟ]Π]ςεσ᾽ οὗ ΒΙβίουϊο {π|65 να γα α]50 οσεα θα 
ννΊ ἢ Ργαίθυπαΐαγα! ν ἰοπρσ ᾿ἰνεβ : 566 [ῃ8 
νι άθποα οοἸ]θοίοα ὈῚῪ Κομάς Ογίφελ. 
Δοριαῦι ΡΡ. 218, 236, 247 7171. 

9 Καὶ οἷον κτλ.: “ἀηα (ῸΓ ΘΧΔΙΏΡΙΒ 
1{᾿ εἰς. κομίσαιντο ἀερεηᾶς οὗ σουγϑε ο 
ἵνα. Ῥ]αΐο βοῃγθννῆαί ανν]ονναυά]γ οο- 
ογάϊπαΐθβ Πϊ5 ΠΠπβίγαιϊιοη ννἹἢ (Π6 Ρυποῖρ] 6 
11561{ (ἵνα----ἐκτίνοιεν) : Ὁπὲ {Πδγὲ 15. ποῖ 
Βα Ποῖθηΐ σγοιπα ἔου Ἔχραυηρσίηρ καί (1 ἢ 
ζ΄, ϑίθρμδηιβ δἀπα οἱ υ5). 

πολλών. ὅεε ε7. 21. Ῥαγ. Ὁ).--- [Ὁ] οννεάᾶ 
δῖα ὈΥ Βυτηεῖ---Πὰβ πολλοῖς, ““ηποά 
ῬΙΟΡίου Ρ᾽αγαϊεῖ θανάτων ἰδεττὶ πεααὶς᾽ἢ 
(ϑομπεῖ θυ). ὍΠΗ ράββασε αποίθα Ὀγ |. 
Δη4 (Ὁ. ἴῃ ἀείεπος οὗ πολλοῖς ἔτοπη Δατὼς 
ΙΧ 870 Τ᾿ τοὺς οὖν τούτων μηνυτὰς ἀναι- 
ροῦσι θανάτοις 15 ποΐ απ ράγΆ]16]. 

το πόλεις προδόντες κτλ. 80 ἴῃ ΝΊτρ. 
δι. νι ὅ2ο νεπαϊαϊε ἢἰς αὐτο ραίταπι. 
Απιίρμοη (αἷς 2727. (αεα. 10) πατη65 α5 [Π8 
ἴτε ομϊθίδδι ϑἰπβ τὸ ἀποκτείνειν καὶ τὸ 
ἱεροσυλεῖν καὶ τὸ προδιδόναι τὴν πόλιν. 
ΟἿ. αἰϑο Ὠιδίθυιοῃ Δί. Ρρ. 66 π΄ 

εἰς δουλείας ἐμβεβληκότες 5 ράγ!16], 
ἃ5 ΘΟ ΠΠΘΙ΄ΘΥ ρΡοϊπίβ ουΐ, ἴο αἴτιοι ἀπ ποῖ 
ἴο προδόντες. 

12 καὶ αὖ-- -κομίζοιντο. [ι ἰ5 ποί αἱ 
ἢγβὶ βρης οἰθαῦ ΘΙ ΠΥ (Π15. ρΡρ 65. ἴὸ 
1Πο56 γγηο ἤᾶνα οοηγα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οἵ 
ἴο ἴποβὲ ννῃο, πουρὴ οοπαθιηηφα οἡ {Π8 
γν ΠΟ] δσοσοιηΐ, αν ἄοηθ βϑοῖὴηθ ροοὰ 
δοίοη5. ἴῃ {Π6ὶγ ᾿ἴνθβ, ἀπ ὡσοδβί ΠΥ 
5ῃδθννη {Πϑιηβοῖναβ ᾿ιδὲ απα Ρίοιιβ. ὙΠα 
Ἰαΐιοι νῖθνν 15 ϑιιρροτγίθα Ὀγ Δ λαεά. τ13 Ὁ 
ἐκεῖ (ἴῃ Αομοτοη) οἰκοῦσί τε καὶ καθαιρό- 

Ιο 
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᾽ Ψ Ν 

εὐεργεσίας εὐεργετηκότες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι γεγονότες εἶεν, 
Ν “ 

κατὰ ταὐτὰ τὴν ἀξίαν κομίξοιντο. τῶν ! δὲ εὐθὺς γενομένων καὶ 
2 Ψ ω , γ »). ᾽ » , 2 

ὀλίγον χρόνον βιούντων πέρι ἄλλα ἔλεγεν οὐκ ἄξια μνήμης. εἰς 
ν Ἶ, ΄, ’ 

δὲ θεοὺς ἀσεβείας τε καὶ εὐσεβείας καὶ γονέας καὶ αὐτόχειρος 
, νὰ " Ν θ Χ ὃ Ὁ » Ν Ν 7 

φόνου μείζους ἔτι τοὺς μισθοὺς διηγεῖτο. ἔφη γὰρ δὴ παραγενέ- 
ς κ : “ 

σθαι ἐρωτωμένῳ ἑτέρῳ ὑπὸ ἑτέρου, ὅπου εἴη ᾿Δρδιαῖος ὁ μέγας. ὁ 
- ἴω Ψ. 

δὲ ᾿Αρδιαῖος οὗτος τῆς Παμφυλίας ἔν τινι πόλει τύραννος ἐγεγόνει, 
- δ 

ἤδη χιλιοστὸν ἔτος εἰς ἐκεῖνον τὸν χρόνον, γέροντά τε πατέρα 
ΩΣ 

ἀποκτείνας καὶ ' πρεσβύτερον ἀδελφὸν καὶ ἄλλα δὴ πολλά τε καὶ 
ΓΦ ΤΑ ἃ 3 , ς ὅς 
ανόσια εἰργασμένος, ὡς ἐλέγετο. 

», 3 ἈἉ 5 Ἵ 3 Ὁ 

ἔφη ουν τον ερῶώτωμενον ἐεὐπειν, 

οὐχ ἥκει, φάναι, οὐδ᾽ ἂν ἥξει δεῦρο. 

τό. αὐτόχειρος Αϑ5Ξἰ: αὐτόχειρας σοαᾷ, 

μενοι τῶν τε ἀδικημάτων διδόντες δίκας 
ἀπολύονται, εἴ τίς τι ἠδίκηκεν, τῶν τε 
εὐεργεσιῶν τιμὰς φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν 
ἕκαστος, ἀπ ἴ5, 1 ΡὈεῖῖθανε, ψπαΐ Ρ]αῖο 

τηθαηβ. Οἱ. 616 Β 21. 
13 εὐεργετηκότες. Α ίενν Μ88, ἱπο]πά- 

ἴπρ ζ, πᾶνε εὐηργετηκότες, ΝΜ ΏΪΟἢ ἈΛΙΠεΥ- 
[οὐχ (Δεν ωλγγ7. Ὁ. 245) πᾷ [ἢε 
ῬΊΆΤΩΤΊΔΙΪΔΏ5 ΤΈΡΑΤΑ 85 [Π6 ΤΘρΌ]ΑΓ ΑἸο 
ἔογπι: Ῥαΐ εὐεργέτηκεν ἴ5 ἰοιπα οἡ Τη- 
βου ριοπ5 οὗ {πῸ 41 Οδπηίαγυ Β.6. 566 
Μεϊβιθυμδηβῆ Ρ. 172 ἂῃᾶ Κιύπποι- Β]485 
12. Ῥ- 35: ᾿ 

615 14 τῶν δὲ εὐθὺς κτλ. : “αἀρουΐ 
ἴποβο ῆο αἸθα 45 50οῇ 85 ἴΠΕῪ ννευα ῬΟΤη, 
δηα ἴποβα πὸ Παά ᾿ἱνεὰ Ραΐ ἃ 5ῃοτί {{πηε᾽ 
εἴς. Π|. ““ἀσοσί [Π6 “δ 5-5ο η- 45- Ποὺ -υνευα- 
Ῥούη δηά {π6 “βῃουί-ἱνεά᾽ εἰς." ὍὙΠα 
εὐθὺς γενόμενοι ἀπ [πΠ6 ὀλίγον χρόνον 
βιοῦντες γγεῖ6 ΡΙΟΡΔΌΪΥ ἔννο 6 ]]-τθοοσ- 
πἰϑθα οαἴσροτῖθβ οἵ {πε ἄωροι (45 ἴο νγ»ο τη 
566. Εομάδθ Ζεγελεῆ 1 ΡΡ. 411 {{}: Πεποα 
1η6 δὐίϊο]ϊα τῶν. Οἱ. ψιρ. «4671. ΝῚ 428 
αἰμΙεῖς οἱΐαθ ἐχϑογίεδ, εἰ αὖ τόδγε γαρίοσ. 
Α ἀἀηεόητες 17ι.ἀ7ι6247222 ἈΡῬΕΔΥΒ ἴο ἤανὲ ὈΘΘἢ 
α ἰδαΐαγε οἵ βαῦ]νν ΟΥρηϊο Ρἰοίαγεβ οἵ {πΠῸ 
πἀπάογννου!α (Τ)1είθυῖοῃ Διδά. Ρ. 158). Τί 
15. πηννῖβα ἴο ἰπβετί ἀποθανόντων (Αϑί, 
ΘΔ] Ραι 1) ΟΥἩ ἀπογενομένων (Η εγννεγάβῃ, 
Βαϊίοι) αἰζευ γενομένων, ΟΥ̓́ΤΟ τεδα -- ἀπο:-- 
γενομένων ((οΡ εἴ), ἴου, 856 ϑοῃηθίου 
Οὔσουνεβ, “ἄρ τηοσίαϊβ ἢ ἀρὶ ἴῃ ἀρετίο 
δϑί." ϑοῃποίάθυβ ον 1Π οΘυργθίδίο ΤηΔΥ 
ΡῈ σαιπουθ Πποσὴ ΠΪ5 ποῖθ “"Ὥθο ποβίγαϊεβ, 
ΟΡίποΥ οἤεπάδθγεί θοῦ αἰδη671, αἿἿ6 667: 
6γ5ἐ ρεῤογεηι ρετυσδεζε οἴϊατη ποη δα αϊίο 
αἷς οἵδ οἱαγδογι. 1Ἱ ἀρτϑα ψ] Θι4]ΠὈαυτη 
ἴῃ ἀουθιῖπρ νΠείΠον εὐθύς σα ἤανα [Π]5 
τηραηῖηρ: δηᾶ ἴΐ 15 βαίθυ, 1 {Π]η]κς, ἴο 

ππαεγβίδης εὐθὺς γενόμενοι ἴπι {Π6 οΥ̓ἀΪΠαΥΥ 
νναγ. ΟἸἴΠοῖβ {Π|πη|ς [Πα ΟΗ]ΥῪ ΟἿ 6 σαί ἜΡΟΥΥ 
15 Ἰη[6η666, [αἰκίησ ὀλίγον χρόνον βιούντων 
ἃ5 Θααϊναϊθηΐ ἴο ἀποθανόντων (Ῥατνε5, πὰ 
80 Α]5ο 19. δπᾶ Δ. ““ὶ}Ἃπ0586 νῆοβε ἄβαίῃ 
ΤΟ]]Οννεα οἰοβα προ {πεῖν ἱστίη ἢ. Βαϊ 
καί οατιηοΐ Ὀ6 50 βαϑβιὶν Ἰρπογθά. 

15 εἰς δὲ θεοὺς κτλ. (ΟΥ Χεη. 727ε»ι. 
ΙΝ 4. 19, 20 παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις πρῶτον 
νομίζεται τοὺς θεοὺς σέβειν. Οὐκοῦν καὶ 
γονέας τιμᾶν πανταχοῦ νομίζεται; Καὶ 
τοῦτο, ἔφη, ἀπια Ῥιηά. ὠγΖά. 6..23---27 δμᾶ 
ΟΠΕΙ Ραββᾶσεβ ἴῃ ΝΆρΡΕΙΒΡδοἢ ΔΛίαελλοῦι. 
Ζ᾽ λεοῖ. ῬΡ. 191 Π., 275 Π. ὙῆΠα οαίεσουῖαβ 
οἵἉ 51ΠΠπ6 15 ἰὴ {Π6 Ζλαεαο (113 Ἐπ-- 14 Β) 
ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΑ νΘΥῪ ΠΘΑΥΪ]ν ἴο ἴΠο5ε τη η!]οηθα 
μεσθ. (ΟΕ Ῥιδίθποι Λῆδξ. ΡΡ. τό ἢ. 

τι6 αὐτόχειρος φόνου. ὅεε ε7΄. 72. ἴῃ 
ΘΟΥΠΙΠΟΙ 1 πηοϑβί βατίουβ 1 Πᾶνε δἀορίεα 
αὐτόχειρος ἴῃ ΡΪαοε οἵ αὐτόχειρας. πε 
ΕΥΤΟΥ νγὰ5 δα50, δη6 [Π6 δἤδηῃρε 15 5] σης. 
ΘΟΠΠΘΙΙΘΥ ππάογβία πη8. εἰς Ρείοστε αὐτό- 
χειρας, ἴῃ ἃ αἰβεγοπί 5θῆβε ΠΌση {παῖ 
ΠΟΙ ἴ{ Ῥδαῖβ ΙΓ θεούς ἀπα γονέας. 
«(οπΐογία 58πη6 Ἰοοὶ ᾿Ἰηἰθυργείδίο, "ἡ 5αν5 
ΘΔ] αῦτη, τσ! ]γ. αὐτόχειρ φόνος (οἴ. {πε 
ἀνδροφόνοι οἵ ἴῃ λαδαο 1.ς.}) ἀοε5. ποῖ 
ΠΕΟΘΒΘΑΥΪΥ ΠηθΔῃ ΟἸΓΠΟΥ “ βυϊοῖά θ᾿ οὐ “{Π6 
ΤῊ Του οἵ ποδὺ τοι οηβ᾽ (Ὁ). δπᾶ Ν.), 
θα ΠΊΕΓΕΙῪ ὑϑἰανησ ΨΠΠ ΟΠδ᾿5 Οὐ ἢ 
Βαηᾷᾶ,᾽ “ ποιηϊοϊθ.᾽ 866 760} ου ϑορῇ. 
““πί. 55. 

18 ᾿Αρδιαῖος : ἃ Ῥυγεὶν δΠοιίίοιιβ Ρ υ- 
Β0ηαρα, 20 ἀοιθΐ, ΔἸ ΠΟΙΙΡῚ. ν δου! ϑτ1] Ππᾶ6 
15. Ῥγββεσνβα Ὀγ χιλιοστόν : οἵ. εἶναι δὲ τὴν 
πορείαν χιλιέτη 615 Α. 

615 Ὁ 23 οὐδ᾽ ἂν ἥξει. ἄν νι {πε 
Γαΐατο ἱπαϊσαίῖϊνο 15 ΘΟ τ Θ]ν ποτα “ ΘΟ]1ο- 
αυ1α] ̓  (α5 ἀοοάννη Πο]45, 277. Ρ. 66), 



616 ΑἹ ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ 439 

ΧΙΝν. ἸἘἘθεασάμεθα γὰρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο τῶν δεινῶν θεαμά- 
} ἌΝ Ἁ “ ’ὔ 9 [ ᾽ “ Ν Ψ, 

των. ἐπειδὴ ἐγγὺς τοῦ στομίου ἦμεν μέλλοντες ἀνιέναι καὶ τἄλλα 
, 2 ΣΕ’ (ἃ ἊΝ 5ι ,. Ν ΝΜ 

πάντα πεπονθότες, ἐκεῖνόν τε κατείδομεν ἐξαίφνης καὶ ἄλλους 
σχεδόν τι αὐτῶν τοὺς πλείστους τυράννους" ἦσαν δὲ καὶ ἰδιῶταί 
τινες τῶν μεγάλα ἡμαρτηκότων" οὕς οἰομένους ἱ ἤδη ἀναβήσεσθαι 
οὐκ ἐδέχετο τὸ στόμιον, ἀλλ᾽ ἐμυκᾶτο, ὁπότε τις τῶν οὕτως ἀνιάτως 

ἐχόντων εἰς πονηρίαν ἢ μὴ ἱκανῶς δεδωκὼς δίκην ἐπιχειροῖ ἀνιέναι. 
2 “ Ν ΨΜ, » »») , ) “- - Ν 

ἐνταῦθα δὴ ἄνδρες, ἔφη, ἄγριοι, διάπυροι ἰδεῖν, παρεστῶτες καὶ 
καταμανθάνοντες τὸ φθέγμα, τοὺς μὲν διαλαβόντες ἦγον, τὸν δὲ 

25 

616 ᾿Αρδιαῖον καὶ ἄλλους συμποδίσαντες χεῖράς τε καὶ πόδας | καὶ 

32. διαλαβόντες ΑἸφ: ἰδίᾳ λαβόντες ΑΞ. 

Ῥυΐ Πα5 ἃ βοϊθιηῃ, μα]ξ-ἰγασὶς οὐ ροείϊοαὶ) 
εἴεοι. ὙὝΠπεῖα ἴ ἴΠ6 58] βιρρὶν οἵ 
δππεπάδίίομβ, 580 ἢ 45 οὐδ᾽ αὖ ἥξει (Μααν!ρ) 
οὐδ᾽ ἀνήξει (Ηεγνγεγάεπ), οὐδὲ μὴ ἥξει 
((οθεῦ), οὐδὲ δὴ ἥξει (ἸΟΠΑΓά5); Ὀαΐ {Π6 
Ἰάϊοπι 15 5 ἘΠ οἰ θη Εν ννῈ}} Ἔβία ὉΠ 5Π6 4 (5εε 
ΟΠ ΨΊ 492 0), 4Πη4, 45 ΤΌΓΣΠΘΥ ΓΟΠΊΑΥΚ5, [ἢ 68 
γατϊαπί ἥξοι (1 Ξ' ἀπά ἴῃτεε οἴπεὺ Μ88) 15 
1561} αἰϑο ενϊάεπος ἴῃ ἕανουσ οἵ ἄν. 

27] σχεδόν τι-- τυράννους. ([. Οτγ- 
525 Ὁ οἶμαι δὲ καὶ τοὺς πολλοὺς εἶναι 
τούτων τῶν παραδειγμάτων ἐκ τυράννων 
καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ τὰ τῶν 
πόλεων πραξάντων γεγονύτας. 

ἦσαν δὲ καὶ κτλ. : ποῖ “᾿εταπί ψϑῖῸ 
εἰΐατη δἰ ατὶ ρσῖναῖ! εχ Θουπτη ΠΌΙΊΕΤΟ, 41 
τηᾶσῃα Ρεγρείγανεγαπί ἰδοίηοτγα ̓᾿ (514]]- 
Ῥαιπι), Ὀὰΐ “ογαπΐ νεῦο δἰϊαπη ΠΟΠΠ1]]1 
Ῥτῖνδι εἰ χυϊάθηλ ἄξ σθῆετα ΤΔΡΠΟΥΠΙΠῚ 
Ῥεοοαΐοτιηι "ἡ (αἴεγ ϑοηποῖάθ). ΜῈ 
ἦσαν οἵ. Ταδα. 598 ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος 
δῃᾶ 2 γοί. 315. 

615 Ε 29 ἐμυκᾶτο. (ἐ. ΑτὶΞξί. ἀ»ι. 
2οσί. τι. 940 32 βροντᾷ--ὡς οἱ Πυθα- 
γόρειοί φασιν, ἀπειλῆς ἕνεκα τοῖς ἐν τῷ 
ταρτάρῳ, ὅπως φοβῶνται (αποιεα Ὀγ Ζε]]ετῦ 
ΝΡ 250 72: 2)51 966. αἶξο ΕἸΠΕ ὩΣ 922: 
,ϑ0ε7΄. 501 6. Πα τϑηηαυκβ οἵ Ῥσοο]ιβ οἢ 
της. ρατί οἵ {π6 τυυίῃ ἄδβεσνα πυοίαϊϊοῃ : 
πάντα γὰρ ταῦτα φρικώδεις μὲν ποιεῖ τὰς 
ποινὰς καὶ ἀπαραιτήτους, ἀνυπερβλήτους δὲ 
τὰς μοχθηρίας δείκνυσι τῶν κολαζομένων, 
εἴπερ καὶ τὰ ἄψυχα φωνὴν ἀφίησιν ἔμψυχον 
κατ᾽ αὐτῶν καὶ τὰ κολάζοντα φάσματα 
δυσαντίβλεπτα καὶ τὰ δεσμωτήρια ἄφυκτα 
(1.ς. Ρ. 18ο). 

3290 ἀνιάτως ἐχόντων. (ἢ. δ λαδά. 
[13Ε οἵ δ᾽ ἂν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν διὰ 
τὰ μεγέθη τῶν ἁμαρτημάτων κτλ. 8ὅξε6 οἡ 
1380 Β. 

31 ἀνδρες-- ἄγριοι κτλ. ΤΠ 656 ἀτὸ [ἢ 6 

Ρτοίζοίγρεβ οὔ ἴΠε κολάζοντες ἄγγελοι οἵ 
Ἰαΐθυ ἀροσδιυγρίϊς ᾿ἰογαῖασα : 566 ἴου ὃχ- 
ΔΙΏΡΙ6 Ρείτὶ “4“20ς. νν. 21, 23 (εἴθ ἢ 
Διεᾷ. ῬΡ. 4 ἃἀπμᾷ 6ο). (Οῇ αἷβο Εβεῦ. 
γαεῤ. Εν. ΧἼΠ 13. 5. 
ἔφη : 50. ὁ ἐρωτώμενος (Ξιιρτα Ὁ). 
32 τοὺς μὲν- -ἦγον. διαλαβεῖν" παλαι- 

στρικόν τι (Ηδεϑυο 5). ὙΤῆὴε ψογὰ ἰ5 
ΕΧρΙαἰπεά ἴῃ ΒΕΈΚΚΕΥ ἡἽγεια. 36 45 τὸ 
ἑκατέρωθέν τινος λαβέσθαι. (ΓΙ. Ηάι. τν 
68 διαλελαμμένος ἄγεται, 1114. 8]. ϑοπια 
τηα]δίδοίουβ ἴΠ6Υ 5εϊζε ἴῃ [ἢ15 ἔουο Ὁ ]Ὲ 
ὙΑΥ ἃπα τηδυοῃεά οὔ αἀἴτεοῖ ἴο Ταγίασιβ 
(Ξεε οπ διό Α): οἰμεῖβ, ἀῃα δηιοηρ᾽ {Π6Πὶ 
Αταϊΐϊδθιβ, ὑπὸν ἰογίατεα ἢγβῖ, δηᾶ αἰϊ- 
Ἰιβεὰ 845 παραδείγματα (Ἰπῖτα ὁτό α 7:.). 
ΒΟΠΠΘΙ ΕΓ ἰγαηβίαΐεβ “16 παῆτηθη αϊα 
Εἰηθη πὰ ΠΙμγίεη 5ἰα ἀρϑβεϊίβ, υπάοι- 
βίαπαϊηρ διαλαβεῖν ἃ5. “ἴακε αϑβιάε᾽: ἃ 
ἀϑᾶσα [ῸΓ ὙΠΟ [Π6 Ἰοχίσα τὶρηιγ οὐ 
ὙΓΟΠΡΙΥ αυοΐε ΑσἍβοῃ. 4᾽ 2. 41 διαλαμ- 
βάνων γὰρ ἕκαστον ἡμῶν ἐν μέρει. ὙΠε 
ναυϊδηῖβ ἰδίᾳ λαβόντες (Ξ ἀπ Ξοτὴς οἴποϑι 
Μ55), ἰδίᾳ παραλαβόντες (Ει5ε0. ἔγαεῤ. 
Ἔν. ΧΙΠ 13. 5 δηᾶ (ΟἸδιη. «ϑ,γονι. Ψ 133 
ΜΊρΡΠ6) εἴς. ροϊηΐ ἴο ἃ ϑπ}]αὺῦ Ὀὰΐ ποῖ 
ΙΔ εηίῖοαὶ ᾿πἰεγργείαίοη : οἵ, α͵]5ὸ Ῥσοοὶιβ 
].ο. Ρ. 182. 6 Ε΄. διαλαβόντες γὰρ ἄγουσιν 
οἱ μὲν ἄλλους, οἱ δὲ ἄλλους" τοῦτο γὰρ τὸ 
διαλαβεῖν, οἷον διανείμασθαι τὰς κολάσεις. 
Βαϊ τοὺς μέν 566 Π1Ὶ5 ΟἸΘΑΥΙΥ ἴο τεῖδθσ ἴο 
ΒοΟΙὴ6 οὗ (Π6 ἀνιάτως ἔχοντες, ἀπ ΠΟΠἔἕ 
Οὗ 115 οἷαθβ 15 κεὶν ἴο παν πιεῖ στῇ 
ΘΘητ|6 ἰτεαϊμηθηὶ αἱ ἴῃ6 Παπᾶβ οἵ {Πε 
ἄνδρες διάπυροι. Τῃπ “λαέά. 1138 αἰΐ ἴῃ 
ἸΠΟ γα Ὁ]65 ἀγα ἴσον εἰς τὸν Τάρταρον, 
ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν. Ιὶ τηᾶνγ Ὀδ 
ποίβα ἴπαὶ {Π6 γϑαάϊηρ διαλαβόντες ἰς 
σοηβγπηθα ὈΥ ΡΙ]υΐατο ἢ 5. ̓πηϊταϊίοη τοῦτον 
ἡ Δίκη διαλαβοῦσα (εἷξ 567. γ11έη1. οἱγια. 
565 Α). 
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κεφαλήν, καταβαλόντες καὶ ἐκδείραντες, εἷλκον παρὰ τὴν ὁδὸν 

ἐκτὸς ἐπ᾿ ἀσπαλάθων κνάπτοντες καὶ τοῖς ἀεὶ παριοῦσι σημαί- 

νοντες, ὧν ἕνεκά τε καὶ ὅτι εἰς τὸν Τάρταρον ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο. 

ἔνθα δὴ φόβων ἔφη πολλῶν καὶ παντοδαπῶν σφίσιν γεγονότων 

τοῦτον ὑπερβάλλειν, μὴ γένοιτο ἑκάστῳ τὸ φθέγμα, ὅτε ἀναβαίνοι, 

καὶ ἁσμενέστατα ἕκαστον σιγήσαντος ἀναβῆναι. καὶ τὰς μὲν δὴ 

δίκας τε καὶ τιμωρίας τοιαύτας ' τινὰς εἶναι καὶ αὖ τὰς εὐεργεσίας Β 

4. κνάπτοντες ΚΙ φ: κνάμπτοντες Α,: κνάπτονταις 58115 {Ὑ{0 ΟΥΌΤΕ ΡΙῸ κνάπ- 
τοντες Ζ'. 4- ὅτι εἰς ἘΦ: εἰς ὅ, τι Α. 6. τοῦτον ΑΞ (αἀάϊίΐο ὦ 5ἘΡΕΥ 
Ροβίδσίιιβ ο ἃ τηδητι γε.) εἴ φ: τούτων ΑἸΑ͂Ι. 

-ϑν.ᾳφΨνΨψϑΨ..ϑν.ι͵ιμιμιμψ.͵πο-τ-ι-οιιιοιοιὯοὯιΠΠπἕττϑοῦοτὉττττῦϑοτττ-τ6ς,0-τσ σἁ 7ρΡρ τ τ  τττοὃἃἧ---ς΄---.-...- 

ΘΙΘ Α 3. ἐκτός: 
στόμιον. Τί 566Π15 ἴο τὴ6 4π|6 οἰ ΘΑ ἔγουὴ 
{π|5 ραββαρα ῃδι 1ῃ6 δαιμόνιος τόπος 15 
ποΐ ἴῃ 1ῃ6 δείῃε, 35. Ῥγοοϊὰβ ἈΡΡΘΔΥΒ ἴο 
ΞΌΡΡΟΒΒ (].α. ρΡρ. 128 8..), θὰϊ βουλθννῃοτα 
οἡ {Π6 {στὸ βυσίασε οὔ [Π6 βασι ἢ ἃ5 4 θβουθοά 
ἴῃ Φλαεά. τοῦ Ε Π. 

ἔπ᾽ ἀσπαλάθων κνάπτοντες. ἐπὶ κνά- 
ῴου ἕλκων Ξε διαφθείρων: τὸ γὰρ πρότερον 
οἱ γναφεῖς ἀκανθῶν σωρὸν συστρέψαν- 
τες, τὰ ἱμάτια ἐπὶ τοῦ σωροῦ ἔκναπτον" ὁ 
δὲ σωρὸς ἐλέγετο γνάφος. ὁ οὖν ἹΚροῖσος 
τὸν ἐχθρὸν περιέξαινε ταῖς ἀκάνθαις καὶ 
οὕτως ἔφθειρεν (ΗΠ Ἔπγο ἶτι5, νΠ γείδγεηοα 
το Ηαῖ. 1 92). ἴῃ [6 Αροοδῖυρβε οἵ 
Ῥείευ ν. 30 ψε τεδα οἵ χάλικες ὀξύτεροι 
ξιφῶν καὶ παντὸς ὀβελίσκου, πεπυρωμένοι, 
καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες ῥάκη ῥυπαρὰ ἐνδε- 
δυμένοι ἐκυλίοντο ἐπ᾽ αὐτῶν κολαζόμενοι. 

ὙΠῸ ἴουμι κνάμπτοντες ΔΡΡΕδΥ5 ἴη Α (5668 
67. 11.) ἀμ 5ενεῖαὶ Μ85, θὰ κνάμπτω ἴ5 
ἃ Ὀγε-ΐουμη οἵ γνάμπτω Δηα τηθδδὴ5 Ποῖ 
“ραγα ᾽ Ραΐ " "επά ’ (ΘΙερῃδηιβ- Ηδβε 5.ν.). 

τοῖς ἀεὶ παριοῦσι κτλ. Αοοοταϊηρ ἴο 
Νογάξῃ 1.ο. Ρ.- 393 {π6 ἴά6α {παῖ ᾿πουγα]α 
ΘΙ ΠΠΕΙ5 56ῖνε 8ἃ5 παραδείγματα ἴῃ Πα6ε5 
5. Ῥτόραθὶν Οτρηΐς οὐ ΡῬγίπαροσθαη. [Τί 
τηδοῖς 15 8150 ἴῃ Ριπῆαν (νέλ. 2. 21 Π΄., 
οὗ [χϊοῃ) απά ἴῃ Νιτρ. “φε. νι 6τὃ 
ῬΒΙΘσγαβαια ΠῊἸΒΘυγ Πλι15 ΟΠΠΠ 65 Ααἀμηοπηοί, 
εἴ τηᾶσμᾶ ἰδϑίας αν νοοα ΡΘΓ ππΊΌγα5 “ [)15- 
οἶἴθ ταϑεϊαπ πΊΟΉΪ 1, οἴ ΠΟ [δ ΠΟΥΘ 
αἰνοβ.᾽ Τῆς [1]16ϑ ἐχροβίοη οὔ Πς [Πθοὺγ 
ἰ5 ἴο θ6 ἰϑυπά ἴῃ Οὐ. 525 Β--Ὁ. 

4. ὧν ἕνεκά τεκτὰ. ὙΠε νογάβ ταῦτα 
ὑπομένοιεν, ν» πο ΘΠ ποθ Ὶ 511] γαία! ἢ5 
αἰζου ἕνεκά τε, ἤᾶανα βοδύο οὶ Υ ΔΗΥ͂ ΜΒ 51}0- 
Ῥοχέ ἀπὰ ἃ δῇ οὈνίοιιβ βῖοββ. ὍΠε 
οοηδίγαιοίίοη ἰ5 ὧν ἕνεκά τε ἄγοιντο καὶ 
ὅτι εἰς τὸν Τάρταρον ἐμπεσούμενοι ἄγοιντο. 

ὅτι εἰς. 9866 ε7. 7. 1 [οὐτλθι]γ, Ὑν ἢ 
Ἡδηαπη ἀπά Βαϊτευ, γθδά εἰς ὅ τι, γτεσατά- 
ἴηρ τὸν Τάρταρον 85 ἃ »'οθδ56.ἁ. Βαΐ ἴΠ6Γὰ 

1.6. ουϊθιάς {Π6 ̓ 15 Τβᾶβϑοι ἴῃ ΑἸσΠαγ 5᾽ γϑιηδτῖς {Παΐ οἵ ΟΥ 
ὅποι ννοι]α θὲ πόσα παίιγαὶ {Π8η εἰς ὅ τι: 
Δηα ἴῃ ΔηΥ οᾶβε ἴἰ 15. πδυαϊυ [ΠΕ] {παῖ 
Ρ]αΐο ννοιὰ ἤανε οὐηεα το ΞΡΘοΙ {Π6 
ἀεεηδίίοη οἵ {Π|656 β΄ ΠηΘ 5. ὈΥ 115 ΠΔΠΊ6. 
(ἢ. Ῥλαφά. τ13Ὲ (αιοίεα ἀρονε οἡ 615 Ε) 
ἀηα (ίογ ΡΙαΐο᾽ 8 σοποθρίίοη οἱ Ταγίαδτιιβ) 
ΒΡ. 12 Ὁ ΠΣ 

5 ἔφη: 55. ὁ ἐρωτώμενος (615 8), 85 
Ὀείογε. 

σφίσιν: 1.6. ἰο ὁ ἐρωτώμενος ἀπ! ὮΪ5 
οοΙγδ 65. 

6 τοῦτον ὑπερβάλλειν. ἼΠΕ τννοτά5 τὸν 
φόβον, ννὨϊο ἢ ΞΞ ἀμ οἴ ποῦ Μ88 δήα δἰζευ 

- ὑπερβάλλειν, γηδῦ Ὀε σεππίηθ, Ὀτῖ 45 ἹΠΕΥ͂ 
δῖα αὔβϑθηΐ ΠῸπῚ Α, Φ δῃᾷ ϑβϑνεῦαὶ Μ85 
Ῥεβι465, 1 15 ῬθυΠδ 05 586. ἴοὸ οὐηϊξ {Π6η1. 

7 καὶ τὰς μὲν κτλ. ΑἹ 1815 ροϊηΐ ΕΥ̓ 
ΟΥ̓ ΠαΙγαίϊνε 15 Τα σα 66. 

616 8Β 8. τὰς εὐεργεσίας : “[Π6 Ὀ]655- 
ἴπρθ ψ ΏΙΟΠ ΠΘῪ τεοεῖϊνβα. ἽΠῚ5. Οἰθαυ 
τγοϑίουβ, δἃ5 Ργοοὶαβ 4150 θ6]]θνϑά (1].ο. Ρ. 185), 
ἴο {ΠπῈ 50οι]ς ἐν τῇ ὑπὸ γῆς πορείᾳ. 86:6 οἢ 
ὅτ5 Β, ἀπά οοιήρατα Μαίποιν Αὐπο]α 5 
γγ6}} Ἰζηοννη Ροθη “ ϑδῖηὶ Βτιδηήδη. 

616 8Β- 6170 117167 «ῥέε, γι 567)672 
ααγ 171. ἐλ6 γιεααίζοτυ, δε φονεῖς ἑλαέ λαα 
γείμγηθαῖ γγοῦν {6 7οτέγιεν οΓ α ἐζοτεδαγιαί 
γέαγ γοϑδὲ τ αγιαὶ ἀεῤαγέεαι, αεεογιβαγιῖφαὶ 
ὧν ἔγ. Ο» {λ6 γοειγέλ ὧαν ἐλεν γεαελεαῖ 
ὦ 2αες Ἴγορε τυλίελ ἐλεν ὠδλοίαὶ α εἰγαλολέ 
ἐρλέ, ἰζδε α 2{ῤίαν»γ., οἱγείσλε ἐλγοτερὰ αὐ 
Μεατυδνε ἀγα Μαγέ, αγια αὐίεγ α «αγ᾽ς 
7ομεγμεν ἐλεν σατὺ αὐ ἡλε »ηιξωαϊε ὁ ἑἀῖς 
ἠέρολέ ἐΐε οαχίγεγοῖέϊος οΥ ἐλε ελαΐγι5 οὗ 
Πἤρανει, αγιαὶ σἰγείσλέη γγονε ἔλέδθ δα- 
ἐγεοηεΐζίες ἐλε φῤέγαιε ο7 Διεεόσοτέν τοΐέλ {ἐς 
ἐἰρίέ εογιεοιίγς τυλογίς, ἐλε εἰγείος οὔ τυλοϑὲ 
γίηις ας ἔψεν γευοίθε ς“α7.7}) τυΐϊέά {λδηε 
ϑδευεγαίζίν ἐλε βαϑα οίαγ αγιαὶ αἰ λό ῥέαγιοίς 
ἐγε ἐλεὶγ ογαδγ. Ομ εαεᾷ οΓ ἐλὲ δηρλέ 
τυλογίς ἴς ῥεγελεα α .5Ἴγέ7:, τεζέε7, 1710 ἃ 5171 ἐδ 
γιοίο, ἐλε εἴρλί ποίος ἑλμς γοαμεεαί γερμίέ- 
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ταύταις ἀντιστρόφους. 
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2 ᾿ ΝῚ “ Ε] “ “ ς , 

ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἐν τῷ λειμῶνι ἑκαστοις 
ἑπτὰ ἡμέραι γένοιντο, ἀναστάντας ἐντεῦθεν δεῖν τῇ ὀγδόῃ πορεύε- 

ἘΦ. Ὁ Θ-------- ο-  --ς-σσςπ π΄. τ΄ ὃ»ἷἵ  .οοἅξμΓἨἙ ὐὐσὰπ΄πασσπ΄ὐὐππσσσσα στα 

ἦρισ ὑτ ἃ σἴριρίδ " λαγνιοην" 07 7106ἴ6. 
εαριτυλήε ἐλ ἐάγεο Ζαΐες, ἂς ἐλεγν ἀδϑοῖσέ 
ἦι ἐλε γεσοίμέζογιδ, ἄδοῤ οἰτιρίγιρ 19 ἐδέ 
δήγο)15᾽ ἡ,1ε5ῖε, Ζαεἠέοῖς ἀγρργεῖγι ἐδέ 
2αεέ, ΟΙοέλο ἐλέ φγεδογιέ, αγια ΑΙ ἐγοῤος ἐδ6 
Μείπγε. 

616 ΒΒ 3. Τα αδϑίτοποιηΐοαὶ αἰΠῃ- 
οὐ] 165. ἴῃ (Πϊ5. ρατί οἵ {πῸ Αεῤφιδέζε ἢανα 
Οοοαβίοηθα ἃ στεαΐ ἦδα] οἵ σοπίγονθυϑυ 
πα ἀϊβουβδίοη. Βεβίάθββ [Π6 νατῖουβ εα]- 
τῖοηβ ἀπά ἰγαηϑαἰϊοηβ οἵ {πὸ Δ ῤτόἠἑε ἴῃ 
ἘηΡΊ 5} ἀπα (ἀθυτηδι, ἀπ {Π6 σοτηπιεπί- 
ατῖος οἵ Ῥγοοϊαβ απὰ ΤΠθο, {Π6 ΨΥ ΓΘ 5 
ὙΠοπὶ 1 πᾶνε οὨϊεῆν ϑἰπαϊεα ἀγα τοῖα 
(ιαίο ογ ἐλε Φαγέλ᾽ς οίαέξῖογι), Βοδοτ ἢ 
(ΑἸοίρισ «ϑελγίγίοι || Ρρ. 66---32ο), 
Τ)οπαϊάβοη ( 7)7αγισαείτογις ογ ἐλε (αγιὀγἼα σε 
αιϊοεοῤλίεαί «ϑρεῖείγ, Χ ΡΡ. 305---316), 
Θαβθι1}] (γι. ᾿ἔηείτυ. 11 ΡῬΡ. 272--278), 
Κτομη (27. .(. Ρρρ. 278---"δ80) δῃὰ Ζε)]ετῦ 
ΓΡρ. 434 {. γ7ιη1. Τ)οπα] ἀβοη 5. δυ[16]6, ἴο 
ἀν ΒΊΟἢ ΤῈγ [Δ κβοη ἢγϑί σα ] θα τὴγ αἰεπίϊοῃ, 
Αἰ ΠπουρῊ 1ξ ΙΔοῖκβ σοπβιβίθπου δηα οἰθαῦ- 
1655, ΔΠΑ͂ ρᾷβϑθθβ ονδὶ τπαηῦ ΑἸ ΠΠΟΙ]1165, 
οοπίαϊηβ ἴΠ6 σεῦηὶ οἵ ψῇῃδΐ 1 πον ΒΕ] εν α 
το 6 {π6 οοτγεοῖ {Ππεουὺ οὗ {πε βίγαϊσῃιϊ 
Ἰίσῃι. Βαΐ ποιπὶπρ [Παι Πα5 ΒΙΠευΐο θθ θη 
ΡαὈ] σης οἡ {πῸ βα )]θοῖ σα ΡΡ 165 δὲ οὔθβ 
ἃ []] ἀπά ϑαιἰϑίδοίουυ ὄβχρ] απδίίοη οὐ (Π6 
«ἸΠΠοα]165, απ ἴὰ ἰδ ΟἿΪΥ [ΠΤΟῸΡ τῃ6 
ΚΙηα οσοορεγαίίοῃ οἵ Ῥγοΐδβεβου (οοκ ΝΝ1]- 
505 {πα 1 Πᾶνε αἱ ἰαϑὶ θβεη 80]6 ἴο ἔουτη 
4 ἀεῆηϊίε νίενν ἃ5 ἴο 1ῃ6 τηβαηῖησ δηή 
βοϊατίοη. οἵ {15 δχίγε εν σοΙηρ]Ἰοαϊθα 
ΡΥ Ια. Ετοιὰ ὅτό Β ἴο {Π6 τη! 4]6 οἵ 
17 Β ΠΥ σΟΠ ΘΠ ἴΑΥΥ 15 πη] ΠΥ Ὀαβθα οα 
τῆς δχπαιβίϊνα οὐ] οἰβιὴβ δἀηα ἰπναβίϊσα- 
τοπβ ννῃϊοῃ ἢ6 Παᾶ5 βεηΐ ἴο τη8. 
ὙΠ σϑηθγαὶ βοορα δῃα ραγροβα οἵ {Π6 

αϑίσοποιμιοαὶ ρατί οἵ {Π6 τυ τῃ νυν ου]α σε θη 
ἴο θε ἴο 5εῖ Ῥείογτε {πῃ 5ο1}5 ἃ ρίοίατε οἵ 
τη6 “Βαυτηοηῖθθ δηάᾶ γον] η5. οἵ {116 
ΤΊηΐνεσβα ἡ ἴῃ ΘΟΠΙΟΥΠΊΪΥ νυν] Ὑν ΒΟ ἰΐ 
15 1Πεἰγ Πῖρηοβδί ἀπτΥ ἀηα ρυίνι]θρα ἴο ᾿ἴνα. 
ΟΕ 7ἴηι. 90 6, Ὁ τῷ δ᾽ ἐν ἡμῖν θείῳ ξυγ- 
γενεῖς εἰσι κινήσεις αἱ τοῦ παντὸς διανοή- 
σεις καὶ περιφοραί: ταύταις δὴ ξυνεπόμενον 
ἕκαστον δεῖ τὰς περὶ τὴν γένεσιν ἐν τῇ 
κεφαλῇ διεφθαρμένας ἡμῶν περιόδους ἐξορ- 
Θοῦντα διὰ τὸ καταμανθάνειν τὰς τοῦ 
παντὸς ἁρμονίας τε καὶ περιφορὰς τῷ κατα- 
νοουμένῳ τὸ κατανοοῦν ἐξομοιῶσαι κατὰ τὴν 
ἀρχαίαν φύσιν, ὁμοιώσαντα δὲ τέλος ἔχειν 
τοῦ προτεθέντος ἀνθρώποις ὑπὸ θεῶν ἀρίστου 
σίου πρός τε τὸν παρόντα καὶ τὸν ἔπειτα 

χρόνον. Τί ν}}]} (Δ οἸ]ΠἸαΐα {Ππ6 βίαν οὔ πε ἀε- 
[4115 1 γγεὲ οὔβογνα ἴῃ δάναπος ἵπαΐ Ῥ]αῖο᾿β 
ἀεϑβουιρείομ. [8115 ἱπίο ἔννο ψῈ]]}- τηαυκοά 
ἀἰν᾽β᾽ Οἢ5 ΟΥ̓ 5θοίίοῃβ, νὶΖ. ἔγοιη ἀφικνεῖσθαι 
τεταρταίους ἄονῃ ἴο τὴν περιφοράν (6τό Β, 
6), ἀῃᾷ ἔτοτῃ ἐκ δὲ τῶν ἄκρων (6τύ 6) ἴο 
1Π6 επᾶ οὗ [πΠ6 την. [Ι͂ἢ [Πς ἢτγϑί βϑοίίοη 
νγῈ Πᾶνε ἃ τεργεβεηΐαίίοη οἵ {Π6 ουζθυτηοβί 
ΟΥ̓ 5ἰάθγθαὶ 5ρῃεσθ, οίγα θα Ὀν ἃ οἴτοὶθ οἵ 
Ἰισῃξ, νυ Βίοἢ ἰ5 ργοϊοηρεα ΓΠγουρἢ {Π6 ΡΟ] 65 
ἰηΐο ἃ σο] πη ΟΥ̓ 5Πας οἵ ᾿ρῃΐ βραηπῖησ 
16 {9 πἴνεῖϑα ἔγοσῃ ΡοΪῈ ἴο ΡοΪα δηά 5γιη- 
ῬΟΙΙΖίπρ᾽ ἴο 411] ἀρρδθαγαποθβ {Π6 σφοβιηϊοαὶ 
αχὶβϑ. 856ε6 οὔ ᾿ἷἰπαὸ 14 Ὀεῖον. [Ἷ}η [6 
ΒΕΟΟΠα βθοίΐοη (Π6 βοεῆθ ἰ5 5ῃ1{π64, ἀπὰ 
ψγὲ ἀτὰ ἱπίγτοάπορα ἴο ἃ παν ρἱοίατε οὗ {πε 
σα] βϑίῖαὶ συβίθμ, ἱπο] απο {ΠῸ Πχϑα βίδυϑ, 
Ῥαΐ νιιποὰΐ της ἐποοπιραβδὶπσ σἱγά]α οὗ 
ἸΙρη, αϑϑὶ ]]ατεαὰ το {πΠῸ6 Ροδίϊοαὶ ἀπ 5ιρ- 
σεβῖῖνε ἤσατα οὗ Νεοαβϑιίν Δη6 ΠΘΥ βρης ]ς, 
1Π6 5ῃαϊ οἵ νη] ἢ ἀραϊῃ γαργεβθηΐβ [Π6 
αχὶς οἵ (ῃ6 ὕ}πίνεγϑε. ὍΤῆε ἄδθίαι]β γα 
{Ὰ]]νῪ αἰδουιββαά ἴῃ ἴΠ6 ποΐθβ, ὑγΠπούα ἴἴ 15 
5ῃδννῃ [Παΐ (Π6 ἔννο ραγίβ. οἵ {π6 ἀββουῖρ- 
ἰἴοη σαηποΐ ἔγτοπὶ {ΠΕ6ῚΓ ΨΕΥΥ παίπτο θὲ 
σοι πεα ᾿πίο ἃ οομεύοπί ἀπα σοηῃϑίβίθηΐ 
ΠΟΙ, ἀπᾶ {Ππαΐ ἴῃ σοηβθαπθησα οἵ {ΠΕῚΓ 
6556 [14] ἱποοηϑίβίθπον Ρ]αϊοβ Ραββϑίησ αἵ- 
ἰθτηρί ἴο γθοοποῖα {Π6πὶ ἱπαν! τα Ὀ]ν [α1]5.ἄ 
866 οἡ ἐκ δὲ τῶν ἄκρων κτλ. 6ιό α «πὰ 
Αρρ. ΝῪΊ. 
ΕΠ παρβέίοη 15 αϑἰκεα, “Τ)οα5. Ῥ]ατο β 

ἀεβοσίρεϊοη δ] θΟαν ἃ 5θυῖοιι5 ἀΞ ΓΟ ΠΟ Π1- 
οα] {Προῦν οὗ τΠ6 ν]βι0]6. ἤδανθη δηιὶ ἰἴ5 
τη ϑοΠίΠοΥΥ ὃ᾽ νΠαΐ ΔΉΒΝΥΟΥ 5ΠΟᾺ]α [γ6 τα- 
{ὰγηθα ἢ ΤῊὴΘ [ΟἹ]ονν πη ΓΘ ΒΊΑ Υ]ς5 νν1}} ᾿πε1- 
οαία {Π6 [πα οἵ γερῚὶν νι ἢ βθεπὶβ τὸ Ὀ8 
πῃ ΠΑΥΠΟΠΥ ὈοΐΠ νυν Ρ]αΐο 5 σεπογαὶ 
αἰτπᾶ46 οἡ ἀβίγοποπλῖοα! παδβίϊοης. πᾶ 
νυ ἸΓἢ [ῃ6 5ρβοῖα] ρεοι] ] 1165. οἵ {Π6 πὰ ντ ἢ 
θείου 5. (1) πὸ νίβῖθ]Ὲ ἤδανεη", δο- 
σογαϊηρ ἴο [Π6 Δ᾽ ῤμὀἠΖε, ατα ποῖ {Π6 οὐ ̓ θοῖ 
οἵ {τπ6 Αςίγσοηοιηγ. Τὴ) Γὰ 6 Αϑίγοπ 6. 
15. σοῃοουπηθα ἢ ἃς τὸ ὃν τάχος καὶ ἣ 
οὖσα βραδυτὴς ἐν τῷ ἀληθινῷ αριθμῷ 
καὶ πᾶσι τοῖς ἀληθέσι σχήμασι φοράς τε 
πρὸς ἄλληλα φέρεται καὶ τὰ ἐνόντα φέρει 
(1 529 Ὁ. 866 ποίβ δα ἰοὺ). δε παν 
τποτγοίουα Ἔχρϑοῖ ᾿πηασὶ παίϊομ δηα 16 α]} 151 
ἴο ΡΙαΥ ἃ Ιαῖρε ρασί πη Ρ] αἴο᾽ 5 ἀβίγοποπιῖοα] 
Ῥίοίαγαβ, πποτθ Θϑρθοία ΠΥ ὑνΠθη ἴπδν [ΥΠὶ 
Ραγί οἵ α τγίῃ. (2) Τὴδ σγθαΐθυ ροτγιῃ 
οὗ {15 ραβϑᾶρθ ἴ5. ἴῃ ὑϑα! γ ἃ 51 Π}}Π}{π|16 
γορυθδθητησ ἴῃ 6 οοἰδϑίϊαὶ ϑγϑίθιη τ πε 8 ὺ 
τὴς ἤσυτεα οὗ [ῃ6. βρίπμα]ε οἵ Νβοβββιυ. 

- ο 
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σθαι, καὶ ἀφικνεῖσθαι τεταρταίους ὅθεν καθορᾶν ἄνωθεν διὰ παντὸς 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς τεταμένον φῶς εὐθύ, οἷον κίονα, μάλιστα τῇ 
Ε , , Ν Ν " ᾽ ΕΥ̓ Ε] ΄ 

ἔριδι προσφερές, λαμπρότερον δὲ καὶ καθαρώτερον" εἰς ὃ ἀφικε- 

μι 12. προσφερὲς ΚΙ εἴ οσοὐτ. ΑΞ: προσφερῆ Α'. 

Νον ἰξ ἰ5. οἴθαν {παὶ Ρ]αίο 46] εγαίοὶν 
5δουοοά {πΠ6 τβα]ττν οἵ {Π6 5:4 αγθα] 5Ρἤεσα 
ΜΠ θη Πα οαπα ἴΐ ἱποοηϑβίβίθμε νυ {ΠῈ 
ἤρατο ΜΒ ΙΟΙ Πα Πα οποβεη (5εε οὴ κύκλους 
κτλ. διό Ὁ). Απᾶ [πα οου!α οοποβάς 
50 ΤΠ} ἴο ΠΙ5 σοτηρατίβοη, π6 αι θβοῃ 
Αὐῖβεβ, “Ατ ννὲ ἸβΠοα ἴῃ γαραγάϊηρ αλγ 
οὗ 1ῃ6 πηδο ΠΟΓΥ͂ 85. ΒΘ ΟΊ ΒΙΥ ἜΧΡΥ βίη ρ 
ΡΙαιο᾽ 5. γθ8] οοποθρίϊοη οἵ {πῈ τηθοῃδη βηι 
οἵ 1ηε6 πεανεπβϑ᾽ 
βδοίίοπ {Παὶ {Π6 ΟὨΪΥ βαιϑίδοίουυ δηα βαΐβ 
ΤΕΡΙΥ 5. 1πδΐ 411 {π6 τηδοῃίπουυ, ἱπο] μα] ηρ; 
1Π6 τηαΐθυίαὶ νν μου ]β δα αχὶβ οὐ {ΠῸ 5Ρ1Π6]6, 
ἰ5 Ῥοβίϊοαὶ {πτουρμουϊ. ΤῊϊ5 ἀο65 ποΐ οἵ 
σοῦτβα δχοϊαάθ [Π6 βαρροβίτοη {παᾶΐ βϑοῖπα 
οἵ {πε6 ἀδία!]5 οὐ Ῥ]αΐοβ ᾿ππαΡ ΤΥ ἀγα ῬοΥ- 
τοννεα [τοπὶ ΘαΎΠΘΥ ἀβίγοπουηῖοαὶ [ας 168, 
Δα ἴἰ 15 ΠΙΡΏΪΥ Ρῥσγόραῦ]α ὑπαὶ Ποῖ, 85 
Ἔἰβοννῆογα ἴῃ ἴπ6 πυγίῃ, ΠΕ ἴα καθ βοιηεδ- 
τπηρ Πομὰ ἴμ6 Ῥυιπαρούεαπβ: 566. Οἢ 
τό Ο, Ὁ, 6178. (3) ΤΠΕ ἘΠΕ τα ΘΒΞΟΣΙΡ- 
τοη 5ῃου]ά ἴῃ 411 ργορδθ!γ Ὀ6 τερατα βά 
ἂς κ᾿ ΘΒ ὨΓΑΠΠΥ ἃ ΒΥ ΌΟΪ]1ο γα ρυεϑεηΐδιοῃ 
Δηα ποῖ δῇ αἰζοτηρί αἱ βοϊεπτπο Ἔχρ]δηδ- - 
τἰοη ἢ (Οοοῖκς ΝΊ5οη). Βαΐ “ἃ βυγθο]ο 
ταργαβθηϊδίίοη 5ῃου]ὰ βίδηα ἴῃ βοπῖα τα- 
ἸΙαϊἰοπ ἴο {π6 1μϊηρ βἰσηιαά,᾽ δηᾶ ἴῃ [Π]15 
᾿αβ6. 811] νγεὰ οδῇ ὙΕΑΒΟΏΔΌΪΥ [πίει ἔγο πὶ 
ῬΙαΐο 5. 5υπιθο 5η 15 {παΐ, δοσογάϊηρ ἴο 
ηἷ5 Βο]Ἰεῖ, [πὸ Εαυίῃ 15 ἴῃ Πα τη 16: [6 
Θιη, Μοοη απᾶ Ρ]απείβ. τενοῖνε τουπὰ 
1π6 Βδυιῃ αἱ αἰεγεπὶ ἀἰβίδησθϑ ἔχοι {ΠῸ 
σδηΐγε δῃα ἢ ἀἸεγεπί νε]οο 165, ραυεῖ- 
οἱραϊίπρ ἰπ {π6 φεποῖαὶ τηονειηθηΐ οὗ ἴΠε .Ἅ 
ἤἨθανθηβ αδπᾶ αἱ {ῃς βϑαηηα {{π|6 μανίην ἃ 
ΠΟΠΊΓΑΤΥ τπονειηθηΐ οἵ {Π6ὶγ οὐνη. ἊΑΔ5 ἴῸΥ 
τῆς ἤχερᾶ οἴατϑ, ἴἃ νου βεαῖὰ ΠῸΠῚ {Π6 
ἢτϑί ρατὶ οἵ ΡῬμεῖοβ ἀθβογϊρίίοη {παᾶὶ Πα 
ΒιΡΡοβεά {Πῃθπὶ ἴο Ὀ6 Πχβᾶ ἴῃ {πΠῸ οαΐοτ- 
τηοϑί 5Ρ μετα οὔ {πὸ {Ππἴνετβα, το ηα ΒΟ ἢ 
Π6 Ῥ]αΙ ΠΥ ΘΌΡΡΟΘα5 {παᾶΐ {πῸ οἶτοὶθ οἵ {π6 
ΜΊΥ αν εχίθμαβ. 866 αἷβο οῃ 6τ6 Ὁ, 
617 Α. 

6168 τι καὶ ἀφικνεῖσθαι κτλ. “Απά 
οἡ πε ἐουτί ἢ αν πον αὐγϊνεαὰ αἵ ἃ Ροϊηϊ 
ἔγοπι Ὑνμῖο {ΠΘΥ ἀδβουϊθα οχίθηαϊηρ [ΤῸ πὰ 
ἀΌονα {Πτουρἢ 411 ([ῃ6 πθανεη δη4 θδυίῃ 
ἃ 5ἰγαῖρῃς ΠΙσμΐ, Π|τ6 ἃ ΡΊΠαν, γθβθυη ὉΠ’ 
[πε ταϊηθονν τποτα Ππαῃ δηγί πῆρ 656, Ὀὰϊ 
Ῥγσηίευ ἀπα ρυγοῖ." ὙΠΕῈ 508]5 566 {Π68 
Ἰρῃι ἴον [π6 ἢτϑβὲ {ἰπ|6 οα {Π6 οατί ἀΔΥ 
αἴτου {πον Ῥερίη {Παὶγ τ δγοῃ, δηᾶ οοη- 

Τί νν 1] θὲ ἔουπα οἡ τα-᾿ 

564] 6 ΠΥ οἡ {πὸ δἰθνεηίῃ ἄν ΠῸΠῚ ΕΤ᾽5 
ΔΥΤΙνΑ] αἵ [Π6 πιραάον. ὍὙΠὲ ταπηαϊπίηρ 
᾿ποϊἀθηΐβ ΟσΟΙΡΥ ΟΠ ἄγ, ἀπα ἴἰ 15 οὴ 1Π6 
ἢ παὶ ΕἾ τανῖνεβ (δωδεκαταῖος--- 
ἀνεβίω 614 Β). 866 οἡ ἕωθεν ἴῃ 621 Β. 
Α5 ἴαυ. ἂβ ἴῃς ατϑεεὶς ἰς σοποουηθα, ἄνωθεν 
ταν Ὀ6 σοηϑβίσιθα, εἰς Ποὺ ἢ καθορᾶν οΥ 
ἢ τεταμένον. ΤΙ {Π6 [ΟΥΠΊΘΥ οαβε, ννῈ 
5Ποι 14 ΡιορΑΌΪΥ πανα ἴο βιρροβε (ἢ 
Βοβοκ].ο. Ρ. 299) μα: Ετ᾿β ροϊηΐ οἵ νῖθνν 15 
ουΐϑιάςθ {π6 {Ππινουθο; θαΐ 1 νν1}} ΡῈ 5μαννῃ 
ἴῃ ΑρρΡεπαϊχ ΝἽ {πᾶΐ ἴπετα ἀγα βϑυῖοιιβ αἰΠΠ- 
σα] 165 ἴῃ {ΠῸ τναν οἵ {π|5 βῃρροβιζιοη, αηὰ 
1Π6 βεοοπᾷ αἰζευμαίίνα 15 ἴο ὈῈ ρτείουγεα. 
11 Πα5 αἰγεαάν θβθὴ γεπηαυκαα ἰπαΐ Ρ]αΐο 
ἴπ 811 ργορα 11 ἘΠ1Πκ5. οὗ {Π6 λειμών ἃ5 
βοηθν ποῖα οπ (Π6 ἔταα ϑαυγίασα. οἵ {πε 
Ἐαυῖῃ ἀθβου θεά ΌΥ πἰπὶ ἴπ ἴΠ6 τηγίῃ οὗ 
τπ6 λαφάο (614 6 71.), Πα 11 15 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ 
ΔΙοηρ {Π|5 βυτίασα [Ππαΐ [Π6 5015 Ῥγορ 685 
τι {1] [πα Ὺ οοτηα ἴῃ νὶεν οἵ {πε ᾿ἰσῃῖ. Α5 
γτερατάβ [Π6 5ῆαρε δπᾷ ροβι[ΐοῃ οἵ {πε 
᾿ῖσῃι, ΡΙαίο᾽β Ἰαηριιασα ἰ5 οἶθαν Δπα ῥγε- 
εἶβ6. ὙΠα Ἰρῃϊ 15 “βιγαῖσῃΐ, Π|κ6 ἃ ΡΠΠατγ, 
ἃ μα “βἰγείοπεα {πγουρὴ 811] {Π6 ἤδανθῃ 
8 η4 εαὐίῃ. ὍΤὴῈ οἱγν παΐαγαὶ Ἰηΐουργο- 
ταϊίοῃ οὗ {π656 ννογάβ 15 [ῃδΐ ἃ σο] ΠΏ ΟΥ̓ 
5Πα τ οἵ Πρ ϑρδὴβ ἴῃς δηΐγα {Ππίνεγβο, 
ΗΠ|κ6 της ἀϊαπιθίθυ οὗ ἃ οἰτο]θ, αηα ῥᾷββε5 
τὨγουρη τπ6 σεπίτε οἵ ἴῃ λυ, ἡ ΒΙΟΉ, 
ἀροογάϊηρ ἰο Ρ]αΐῖο, 15 βἰϊπαϊθα ἴῃ (ῃ6 
τηϊάα]6 οἵ 16 ψμο]Ὲ (λαεα. τοϑ Εὶ ἢ, 
7Ζέρι. 40 8). ΔΈ διὰ παντὸς---τεταμένον 
γγῈ ΤΠΔΥ σομηραῖα 772). 408 τὸν διὰ παν - 
τὸς πόλον τεταμένον (οἵ {πε αχίϑ οἵ {πε 
τ9ηϊνεῖβα). ὙΠῈ ννοιάβ μάλιστα τῇ ἴριδι 
προσφερές τεΐεγ, ποΐ οἵ σοιγ56 ἴο {ῃ6 5Παρε, 
Ραΐ ἴο (6 οοἱοιγ οἵ {π6 Ἰἰρ]ιῖ, 5. δΡ- 
Ρεδῖβ ΠῸπιὶ λαμπρότερον δὲ καὶ ᾿καθαρώ- 
τερον. ὙΠῸ οοιγοοίίοη οἵ προσφερῆ ἴο 
προσφερές χὰ Α (566 ε7. 72.) 15 Ἰαῖθ, Ῥὰζ 
προσφερές 15 Ἰῃ{Υ] 51 04}}ν ἃ Ὀαιίου τοδάϊησ, 
ΔΠ ταϊρηΐ δαϑὶν μᾶνε Ὅθθη Δίου ἰὸ 
προσφερῆ ἀπᾶον {πε ἱπῆπδμπος οἵ κίονα. 
πῃ ἀείοποε οἵ προσφερῆ ϑοΠπαιάθυ οἷϊοβ 
ἀπωχετευμένον ἴῃ ΨΙ 485 Ὁ, Ραΐ {πΠ6 ἴννο 
οᾶ565 816 ποῖ δχϑοί]ν Ρϑγδ]]εὶ: 5686 ποίε 
δα Ιοο. ΟἿΠεῚ νίθνν5 οἡ {Π]5 ρᾶβϑαϑθβ ἅγῈ 
ἀἰβοιδβεα ἴθ Αρρ. ΝῚ. 

13 εἰς ὃ ἀφικέσθαι κτλ. “Α(1815 ΠρῊΣ 
1Π6Ὺ αὐτίνεα αἰΐου ἃ ἀδγυ᾽5 τπϑυοῖ Γουνγαγα, 
ἀπά μοτο, αἵ {π6 τη α]6 οἵ [Πς Ἰρηῖ᾽ εἴο. 
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Ο σθαι προελθόντας ἡμερησίαν ὁδὸν καὶ ἰδεῖν αὐτόθι κατὰ μέσον ' τὸ 

14. προελθόντας Φ: προελθόντες ΑΞ. 

Τηβίεδα οὗ προελθόντας, Α ἀηὰ ΟἴΠΕΙ Μ585 
μανε προελθόντες (Ξεε «7. 271.}, ΜΈΙΟΙ 
ΘΟΗποΙάοσ ἀείεπας ὈΥ βαγίπρ {παὶ (ῃ68 
ποχιηϊπαῖϊνε γοίευϑ ποῖ ἴο 81} {π6 ρατίν, Ὀὰζ 
ΟὨΪΥ ἴο ΕῪ ἀπ ἢΪ5 ἱπηπιθάϊαϊε σου μα ῃ ΟΠ 5. 
Βιυῖΐ ἔἐνεὲπ ἰπ ἰπαΐ οαϑε {πε δοσυβαῖϊνα 
ψουά ΡῈ τποῖα οοτγθοῖ, ἀπά ἴῃ ροϊπί οἵ 
ἔαοϊ ἴξ 15. οἰθαγ ἔγοτη ννμαΐ [ο]ονν5 ὑπαὶ ΕῪ 
5. δοσοιηραηϊθα [τοισποῦΐς ὈΥ αὐ ἴῃε 
580}5 δροιΐ ἴἰο θῈ Ὀοῖπ ἀραΐη. Α ἴεν 
Οἴμεῦ μΜ85 Ὀεβϑίάεϑ φ πᾶνε ἴῃ δοσυβαίϊνα. 
Τῇ τΠε Ἰίρῃς 15 "ϑίγαῖσῃς, {πὸ ἃ ῬΠΠ]Πατ,᾿ ἀηά 
οἰγείομες “1Πγουρ 411 ἴπΠ6 μεᾶνεπ δηά 
δασίῃ,᾽ 1ἴ [Ο]]ονγ5 {παΐ δ5 ἴπ6Ὸὸ Ἐαυίῃ 15. ἴῃ 
[πΠ6 πᾷ α]6 οἵ ἴῃς {{πίνετβθ, ἰῃ6 “τ 4]6 
οὗ {πε ΠΙρητ᾽ ψ1}} Ὀς αἱ πε σεπίσε οὗ (ΠῈ 
βασῖῃ. ὅεε ἢἤσ. 1 οἡ Ρ. 443. Νὼὸ οἴδεῦ 
ἰπιεγργαίαίίοη οἵ κατὰ μέσον τὸ φῶς ἰ5 
Οἴου παΐυγαὶ ΟΥ̓ δαϑύ: 86ε6 ἄρρ. ΥΊΙ. 
Τι ψχου]ά βεθῖὴ {πογείογθ {Παΐ αἵ {πε ἐπα οἵ 
[88 ἔοασίῃ ἄαΥ αἰΐεγ Ἰεανίησ ἴΠ6 τηεδάονν 
188 5015 ἂύϑ δἱ {π6 οδηΐγαὶ ροῖϊπί θοίἢ οἵ 
1Π6 {Ππΐνετβο δπά οἵ {πεῸ Εδυίῃ, δ5 15 τηαὶῃ- 
ἰαϊπδα Υ, διῆοηρ οἴπεῖβ, ϑοῃηθιάοσ ἂἀπά 
Τ)οπα]άβοη (1.6. Ρ. 307); απὰ {15 νίϑνν 15 
4150 ἴπ ΠΑΙΠΊΟΩΥ ὙΠ βοπηα οἵ {πΠε6 πιοβί 
1τηρογίδηϊ ξδαΐαγεϑ ἴῃ [Π 6 γευπαϊπἰηρ ρατί οἵ 
[ες παιγαίϊνε : 566 οὐ 617 Β, ὅζι Α, Β. 

14 καὶ ἰδεῖν αὐτόθι κτλ. “απ {Πετα, αἱ 
1Π6 τη Ἰ441]ε οὗ {Π8 Ἰρῃϊ, {πον βανν, εχίθπα θα 
ἴτοπὶ ἤθανεπ, {ΠῸ δχίγευ 165 οὗ 115 ΟΠ] η5 ; 
ἴον 1Πϊ5 Ἰίσῃι σπαΐηβ ἔπ πβάνεηβ, Πο] την 
τορσϑίῃοῦ 411 τπῈ τενοϊνίησ Πυπηαπηθηΐ, {16 
1πῈ6 ἀπάεγρίγάειβ οἵ τηθη οἵ νγασ." Ὅὴα 
Ριοποὰη αὐτοῦ 15 ἀτηθίριοιιβ, δηα ἃ5 [ᾺΥ 
85 ΘΟΠΟΕΓΠ5 {Π6 σγατητηδῦ πλῖσ θ6 τείευγθα 
Εἰ Ποὺ ἴο τοῦ οὐρανοῦ οτἵ ἴο τὸ φῶς. Τί νγε 
σἤοοβα {πὸ [Ουτηευ αἰζεγηαίίνα, αὐτοῦ νν1}} 
Ὀ6 δὴ οδ]εοϊϊνε σεηϊνο, ἀθποίϊηρ {Παὶ 
ψΠΙοἢ ἰ5 Ὀουπᾶ; 1{ {πε Ἰαίίεσ, {ΠπΠῸ τηθδη- 
ἴπ5, 85 Ῥυοίδεβου (οοῖκ Ψ ΊΠ5οη ΡοΪηΐ5 
σου, 15. “115. ομαίης,᾽ “115 Ὀαπαᾶϑ,᾽ 1.6. “ἢδ 
σΠμαΐη5 οἵ ψῃϊοῃ {Π6 Ἰἰσης σοηδβ᾽βίβ,᾽ [ΟΥ̓ ἴῃ 
1Π6 παχί οἴαιβα {πὸ Τίσι 15 βαϊᾷ ἴο Ὀ6 ἃ 
οπμαὶη (ξύνδεσμος). ὝΤΠς 5εοοπα οὗ {Πε58 
νίθννϑ 15. Οὔ ργαϊηιηδίϊοαὶ στοι 5. ΞΟΠΊΘ- 
ννΠαΐ το παίαγαὶ {πὰπ ἴπ6 ἤτοί; Ραΐ 
νν ΒΙΟἤΈν ου δ] οὐπαῖνε γα απορῖ, 1ἴ 15 ΟἸΘΑΓ 
ἔγοῖη ἴΠ6 Ἔχρ᾽αμαΐουυ οἰδιιθε εἶναι γὰρ--- 
περιφοράν, τιοῖ ΟὨΪγ {Ππαΐ (Π6 σΠαῖηθ5. ΓΘ 
1πηε Ὀϊηπαϊπρ οΠαϊη5. οὐ ἤδανθη, Ὀπὶ «50 
{παῖ 1{ ἰ5 (ες Τίρῃι 156], ἀπα ποίῃϊηρ 658, 
νυ Πῖ ἢ {1615 τη6 Γαποίίοη οὐ Ὀϊπαϊηρ {Π6 
{πίνοτβε ἰοροίμου (εἶναι γὰρ τοῦτο τὸ 
φῶς ξύνδεσμον τοῦ οὐρανοῦ). [π ψ]ιαΐ 

ὙὙΑΥ {Πε ἸΙσῃὲ ρῬεγίουτηβ {Π15 οβῇςε, Ρ]αΐο 
Ἰηαϊσαίεβ ὈνῪ {π6 τπποῃ-Ἰβρυϊθα ννοσᾶβ 
οἷον τὰ ὑποζώματα τῶν τριηρῶν. ὙΠΕ 
εν! άδηοα οἡ {πε βϑιθ)]εοῖ οὐ {Ππ6 “ἀπάοτ- 
σἰγάοιβ᾽ οὗ δποῖϊθηΐ τηθῃ οὗ 8 Πᾶα5 Ὀββὴ 
ΠΟἸ]Θοίοα δπὰ ἀἰϊβοιιβθεά Ὀν Βοεξοκῃ ὦ77- 
ἀπεγιαῖδηι 2667 α΄. 'δετυσσεζε ἐς {1215 ε}1672 
,ϑέααίες ΡΡ- 133-138: 566 αἴ5ο [. σι ἢ 
γογαρε αγταὶ «“ἀϊῤτυγεεξ οὗ δὲ δαμί ὈΡ. 
210-215 δηά Βιεϑιβίησ Λαμίᾳ αἰ. “671 
ΡΡ- 17ο-ττι84. [{ τη Ὀ6 ἴαδϊζεῃ 85 
Θϑία ὈΠ15066 {παῖ {Π6 ὑποξζώματα νγεγ8 ΤΟ 65 
Δα ποῖ Ρ]δηῖϊβ, ἂ5 βοῖηβ οἵ {πΠ6 δποϊεηΐ 
σομητηθηΐδίουβ ΒῸρΡροβαα (ε.σ. Ῥυόο]ιβ. 272 
γε). 11 Ρ. 20ο. 25, ἃ ϑομο]αβί ἡποϊβα 
ὈΥ ΚΙΟΙ] 1.6. Π| Ῥ. 381, ἀπὰ ϑυϊ4δ5 5.ν. 
ὑποζώματα, Μ»ῆπο [Ὁ]]ονν5 ἃ βεμο] τὴ οἡ ΑΥ. 
Απίρλλς 270), πα αἰβδὸ ἴΠαΐ [Π6Υ νοτα 
{αϑίθπεα τουπᾶ {πὸ ορσζας οἵ {Π6 νεββεὶ ; 
Ῥαΐ οἡ {πε απεβίϊοη ψΠείΠου {πῸ ὑποζώ- 
ματα ται τοιπα {Π6 5Π1Ρ ἴῃ ἃ Πογϊζοηΐαὶ) 
αϊτγεοῖίοη, ΟΥ̓ ννεγα ραβϑεά ἀπάδὺ {Π6 Πα]], 
[Πεγ6 15. ΠΊΟΥΘ. ΤΟΟΠῚ ἴῸΥ αἰβετγεπος οἵ 
ορ'πΐοη. ὍΠ6 ἐΟΥΠΊΘΓ νἱδνν 15 τηδϊηταἰη θα 
ὈΥ Βοβοκὴ απά Βχαειβίηρ, {πῸὸ ]Ἰαΐζευ ὈΥ͂ 
7. ΘΠ (1.6. ῬΡ- ΤΟ8. ἢ, 115, 210---2185); 
νηὴΟ ΤΕ Π5. τι5 {Ππαΐϊ ἃ 5'τη 118 ῬΥΟΟΘ55, 
Ἰζηοννῃ ὈΥ ἴπ6 παπὶθ οὗ “ἤαρριηρ, 15 5111] 
Οσοαβίοηαν τεϑοιίεα τὸ ἴπ ἴΠ6 οαβε οἱ 
ὑγοοάθη 51Π105 ἀυγίησ ἃ βἴοιτη δἷ 56εὰ (ρῃ. 
τοϑ (). Τῆδ ενάθποα Ὀεαυηρ οἡ [Π15 
τηδίίου μὰ5 σθοθη ]Υ Ὀεθη ᾿πνεβιθαϊθα ὈΥ 
Ῥτοίδϑβϑου (οοῖ ὑ Ίβοη (5εε Καεροσί οἵ {ΠπΠ6 
Ῥτοσεδεάϊηρς οὗ {π6 Οχίογτα ῬΒΙ]ΟΙ]ορΊσαὶ 
ΘΟΟΙΕΙΥ͂ ἔΥ ΗΠ]ΑΤΥ ΤαΥπὶ 1002 ἴῃ (ἷ. 
εν. ΧνῚ Ρ. 234), Ὑὴο ν}1}}] 5Βμ ουτ]γ ΡῸὈΠ5ἢ 
ἃ ἀείδ θα ἀἰϊβοιββίομ οὗ [Π6 ννῆο]6 βα Ὀ] βοΐ. 
1π {Π6 τηξαηίϊπηα ἢδ νυ Υϊ[65. ἴο ΠῚ6 85 [0]- 
Ἰοννϑ :-- Αἰτου σάσοῖι] γοαάϊηρ οἵ 4}1 {ΠῈ 
Ραβϑαρεβ αιοίβξα Ὦγ {πῸ δαςπουιῖε5 1 [66] 
5.16 (γΠαΐ οπα τϊρῃΐ ἱπίεσ ὦ 2γ207γ1 ἴγοτη 
τ1ὴ6 πιϑοπδηϊοαϊ οοπαϊ το η5) ἰπαὶ [Π15 
τηθῖμοα᾽ [1.6. Παρ ηΡ] ““ννὰβ Κπονῃ ἴὸ 
{Π6 αποϊβηΐβ, πα ννὰβ [6 τρί πο τα ἴῃ 
ΔῊ ΘΠΊΘΥΡΈΠΟΥ δ 568, 45 6.5. ἴῃ δὲ Ραὺ]}5 
5ῃ1ρ. 1 οοπ]θοΐαγα αἰ5ο παΐ {Ππ656 ὑπάοτγ- 
σιτάρι ιβέ παὰ [Π6 παῖὴβ ὑποζώματα, 
δηὰ (Παΐ 1 {Π6 "6 ]15 οὐ ϑἼγα]εβ σι ρροβρα 
ὈΥ Βοροκὴ Παά [Π15 παπιθ, τ ννὰβ {γᾶη8- 
[εὐσεὰ τὸ ἰπϑῖὴ τοπὶ {πΠῸ6 {τπ6 ππάεοτ- 
σἰγάοτθ, νηΐ ννοῖα ΡΥΟΡΑΌΙν ἴπ6 ἢτβὶ 
πα ρῥυϊπλϊτἶνε ἔουπη δηα γοηγαϊπ θα ἴῃ 158 
αἰνναγβ, Ἔνθ αἴου [Πδ6 {τίγοτηθ 6115 Πα 
Ῥϑθη ἱπνοηΐθα, "ἡ ὙΒΕ ονϊάδποα ἴῃ 5Ποτῖ, 
Ροϊηῖβ ἴο ἔνγο Κιηάβ οἵ ὑποζώματα ((. 
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ι5. φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ ἄκρα αὐτοῦ τῶν δεσμῶν τεταμένα" εἶναι 
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γὰρ τοῦτο τὸ φῶς ξύνδεσμον τοῦ οὐρανοῦ, οἷον τὰ ὑποζώματα τῶν 

εὐ. 1.ς.}), [ῃε Πτϑὲ εἰ ρ] ον α οσσαβί ΟΠ8}}Υ 
ὉΠΑ͂ΘΥ ΘΧΟΘρΙΙΟΠ8] οἸτουϊηβίαηοθθ, Δα 
Ραββίηρ ὑπάευ [πΠ6 88]] οἵ {Πε νεββεὶ, {Π6 
ΘΘΟΟΠα (566 ΒΟΘΟΚΉ 1.6. Ρ. 137) [οΥμηηρ 
Ραγί οὗ {πε σερυ]αῦ δαπὶρηηθηΐ οἵ ἃ νγαῦ- 
5810, αἰίδοῃμεα Ἰ»είογε. 5η6 νγεηΐ ἴο 568, 
δηα γταηηΐηρ ΠΟΙΪΖΟΠί4}]ν τουπα {Π6 Πα]]. 
ΤἼΣΕ ββθοοηα νΔΙΘ(Υ 15 οἰ ΑΓΎ τερτγεβθηϊεα 
ΟἹ ἃ ὈγζοηΖα το] ἰοῦ οὗ {πὸ Γουθραγί οἵ ἃ νγᾶῦ 
νΕ556], βαϊά ἰο ἀδίε ἔγομη ᾿λουηδη πη ρουϊαὶ 
{ἰπ165, δπα πον ἴῃ ἴΠ6 Βευ] τη Μαβθαμῃ. 
ΤΕ 5]ἰζείοῃ οἵ [Πε τ] θοῦ οὴ ἢ. 443, ἤρ. 1]. 
ἰ5 ἴγοῦλ ἃ Ῥῃμοίορτγαρῃ ἴῃ ἴΠ6 ροβββββίοῃ οἵ 
Ῥγοΐδββου (οοῖς Δ Ἰβοη. ὙΠΕΥΘ 15 αΪ50 ἃ 
(ϑουηθυνηδὶ ἱπασοιγαῖθ) ἀγαννηρ οὗ {ΠῈ τὸ- 
ΠΕΙ͂ ᾿ὴ Βερεσ Ζεραπ72 γερτι εἰ εἰδείογαδις 
Ζ5γαραϊεγιὀτιγρίεῖζ ΜῸ]. 11 Ρ. 4ο. (ϑοπια 
νυ ἴθυβ, δηα διηοησ {παῖ [. στ ἢ, Πᾶνα 
πιαϊηταϊηθα {Παὶ {ππ6 ἸοπσΊ τ α1Ππ8] ὈΔη 645 ἴῃ 
Βερεῦβ Ρἰοῖασθ αΥα ΟΠΪΥ ΟΥ̓ΠαΙηΘηΐ5, δηὰ 
ποῖ ΤΌΡ65; αὶ ἴὰ 15 αϊία οἰθαῦ πῸπὶ 1Πς 
ῬΠοίορυαρῃ {Ππαΐ [Π6Υ̓ ΓΘ Τ68}}Υ γορεβ ἀπὰ 
5εῖνα ἃ5 ὑποζώματα οἵ {πε Ποτϊζοηία] ᾿ς1η4.} 
Το νυν ῃϊοῃ οἵ {Π6 ἔνγο νδγιβείίεβ. ἄοεβ Ρ]αΐο 
ποῖ δἰ! πάρ Τῆς ννογᾶβ οἷον τὰ ὑποζώ- 
ματα τῶν τριηρῶν, οὕτω πᾶσαν συνέχον τὴν 
περιφοράν, 56 Θτὴ ΟἸΘΑΙΥ ἴο γοραγᾷ [Π6 ὑπο- 
ζώματα «5 ΡεΙηδηεπί σκεύη οἵ νναύβῃ1ρ5, 
Ποϊάϊηρ ἰῃ6 ἢ1]1} ἰορϑίμου ἴῃ ΟΥ̓ ΔΙ 
οἰγουπιβίαποθβ, δΔηα ποῖ ΤΠΘΥΘΙΥ͂ γΘΘΟΌΓΟΘΒ 
ἴο 6 διῃρὶογεα ἴῃ (1η165 οἵ ἀπ που] ἀπὰ 
ἄδησει; δπα βίποα {πΠ6 Πρμ νΠοβ6 δοίϊοῃ 
ἴη6 ὑποζώματα Ξεῖνε ἴο {Ππιϑ5ίγαϊε 15. (ἴῃ 
ΡΙαιο᾽β νἱθνν) δῇ ββϑθηίία] ρατί οἵ {πε 
{Ππίνεῦϑθθ, {Π6 1ΠΠπ|ϑίγαῖ!οη 15 εςοΥ δηά 
πιο Ροϊηίθα 1Ἐ (Πε ὑποζώματα ἃτξα 4150 
οὗ [Π6 τῇοτξ Ῥευῃιδηθηΐ βοσί. Τί ΠΊΔΥ 8]50 
θὲ ποίβα {ῃαΐ 1 Ρ]αΐο μαᾶ πιδαηΐ ἰῃς 
ὈΠΑΘΥσΊ γάθυβ ὙγΠ10}) ρα55 ππάοΥ {Π6 [ΚΘ 6] 
ἢ νου] ργόραῦ]ν Πᾶνα τυυϊτθη ὑποζώ- 
ματα τῶν νεῶν, Δῃᾷ ποΐ ὑποζώματα τῶν 
τριηρῶν, ἴοΥ ἴΠ6 νεγίϊολ] ὑποζώματα νγεῖς 
ποῖ οομῇῆποα ἴο {γγεηθ5. ΕῸΓ ἴΠ6568 τϑᾶ- 
505 ἴ ννου]ᾶ βεεπὶ {Παΐ Ρ]αΐο ᾿ὰ5. ἴῃ 
νίθνν 500 ὑποζώματα ἃ5 τα ἀββου θα Ὀγ 
ΒοεοΙ,, νἷζ. σἰγα]ε5. σταπηΐηρ τουὰηᾶ {Π6 
1.1} [το] βίθσηῃ ἴο βίεπι οὐ 5146 [Π6 ν6556]. 

1 15 οἰβασ, {πουείοσθ, ἰπαΐ {Π6 ᾿ίρῃξ ποῖ 
ΟἾΪΥ Ρᾶβ565 {βτουρ {πε οεπίτε οὗ 1ῃ68 
[Ππΐνεῖβθ, θαΐ αἶβθο, δίηοβ ἴὰ Πο]άς {π6 
Ὠθανθηβ τορθί που, {|κὸ [6 ἀμ οΥρΊγα ουβ οὗ 
τὰθη οὗ νναῦ, τοιπᾶ {ῃ6 ουὐΐεου ϑατίαος οἵ 
1ῃη6 Ποανθηὶν 5ρΡΠοΥθ. 

Ι᾿ανα {τἰδὰ ἴο ταργθϑθηΐ {Ππ6 Κη οἵ 
Ρ᾽οίαγα ἴῃ Ρ]αἴο᾽ 5 τη Ὀγ ἢρ. ἱ Οἢ Ρ. 443. 

ὙΤΠῈ 5ρἤαυα οὗ {Π6Ὸ ἤθανβηϑ8---τοργεβοηϊθα 
Ὀγ [Π6 οἰγο] 6 αἰ, νυν] ἢ 15 ἃ βθοίίοη οἵ {ΠῸ 
Πάν θη 5ΡΠετε---ἶἰθ νἰγίπα !]ν σοπηρατοά 
ἴο ἃ 5η10Ρ. ἢ Νουίῃ ροϊβ, νυν ῃ]οἢ 15 δὲ ὁ, 
ΠΟΥ ΒΡΟ ας ἴο {Π6 βίδθι, ἀπὰ {πΠ6 ϑουίῃ 
ῬΟΙΘ, ννῃϊοῇ 15 δὲ ς ἴο {Π6 βἴδγῃ οὗ {Π6 
ν65561. Τὴ οἰσου]αῦ Πρῃς εαόα'ς σοτγα- 
ΒΡΟηα5 ἴο πε ὑποζώματα, «αὖ Ὀεὶπρ {Πα 
Ρατί οὔ {Π6 Ἰρῃς νυ σουγθβροπάβ ἴο {Π6 
ὑποζώματα οἡ ἴΠ6 ρΡογί 5146, πᾶ εα'ὁ ἴπ8 
ῬοΥΓΟΩ ὙΠΟ σοΥγεβροης το [Π6 ὑποζώ- 
ματα οἢ [ΠΕ βἰαυβοδιὰ 5146. ΑΔ'5 {πε Ἰ᾿ῖσῃὶ 
ἴῃ Ρ]αΐο᾽ 5 ἀββουϊρίοη ρᾶβ5565 [Ὠγοιρῇ {πε 
σαηίγα οἵ {πε ἴΠπΐνεῦβα 85 ΨῈ]1] 85 τουυηᾶ 
115. δχίθγιου, [Π6 σοῃηραυβοη οὗ {π6 ἸΙρῃϊ 
το Πουϊζοηΐαὶ ὑποζώματα ννου]α 6 411 {πὸ 
ΤΟΤΕ ἀΡροβίίε 18 νγε τηϊσηξ σαρροβε (παῖ 
1Π658 ὑποζώματα νγεῖε Ὀγοιρῆϊ Ἰη5146 ἔγοτῃ 
βίθυη ἴο βίθυῃ ἰθηρίηννβα Δηα ῬᾶγΆ]]Ε] ἴο 
{Π6 581Ρ᾽5 Ἰδῃρίῃ, ἴῃ ἃ ᾿π8η ΠΥ σοΥγοβροηά- 
ἴηρ' ἴο {Π6 ρΡοβι(ἴοη οἵ {Π6 βίγαῖσῃι ρατί οἵ 
{π6 “Ὀιηάϊηρ ΠΙσμς.᾿ Βαΐ ἰογ [ὨΪ5 βᾷρρο- 
Β1Γ10ὴ {Π6 76 15 πὸ Ἔνίθῃςθ, δηᾷ 11 15 οἰθασ 
του] ἢρ. 11 {παΐ {πῸ Ἰοννεὺ ὑποζώματα «αἱ 
Ἰδαϑί σοσ] ποῖ παν θεεη Ὀγοιρῇς ἰηϑίθ, 
[ου ἴΠ6Ὺ αὐ θείου {Π6 νναίθυ ᾿ἷἰπ6. γε 
τητιδὲ ΔΟΟΟΥΙ ΠΟΥ ΒΡΡΟΒα {παΐ πε σομη- 
Ραγβοη ἢ ὑποζώματα Θχίεηα5. ΟὨΪΥ ἴο 
τΠπαΐ ραγί οὔ {π6 ΠρΡῊϊ νυ] Οἢ βασγουπαβ {πε 
βισίασα οἵ {πΠῈῸ Πεανθη]Υ 5ΡΠμεγθ. ὍΤῆαὶ {πὲ 
Θη5. οἵ {πὸ Ἰῖσῃς ἀγα Ὀγοιρῃΐ ᾿πβϑῖάς ἐς 
5ΡΠΕΓα ἴῃ Ζ͵αίο᾽Σ Ρἱοίαγα 15 οἰθαὺ ΤΌπὶ {πα 
αοϊ {παΐ [6 Πρ βίγθίοθβ “Πγουρἢ 41] 
{πΠ6 πβανθὴ 8η4 βαυίῃ᾽ δ5 ν76}}] 845 τοιπά 
{πῸ {Ππίνεῦϑθ, δηα αἰθὸ Ὀθοδιιθα {πΠ6 βοι]ὶϑ 
5686 ἴΠ6 “6η45 οἵ 115 οΠαϊηβ᾽ οὐ Ῥαπαβ αἵ 
[Π6 μὴ! 44]6 οὗ {π6 ἸΙρῃΐϊ 1{561{, ΠΟ 15 
4150 {Π6 σδηΐγα οὔ [Π6 [Πηΐνεῖβα ἀπα Ελδυίῃ. 
γε ΠιδῪ ρύθϑιμηα {Παΐ (Π6 ἄκρα τῶν δεσμῶν 
τηθεί ἱορείμευ αἵ {Π86 σεπίγθ, 50 ἰπαὶΐ ὅς 
[ΟΥὴ5 Οπ6. οοηίϊπιιοιβ ΡὈἾΠαν οὗ Ἰϊρῃὶ 
βίγείοῃϊηρσ ἔγοπὶ ΡΟ]8 ἴο Ρο]68. 8εε ἢσ. 1 
Οἢ Ρ. 443. 

Τῆς ΠρΗΐ γα ἱπίογργοίεα ὈΥ βοπὶ 
δΔιποΙθπί σοπητηδηΐαίουβ ἃ5 [Π6 αχὶβ οἵ {6 
Τ]ηίνεῦβθ, ΟΥ̓ ἃ οὐ] οὺ οἵ δοίῃουίαὶ ἤγα 
ΒΌΓΥΟΙ Πρ {Π6 αχὶβ (ΤΠ ΘΟ Ρ. 143 ΗΙ]Ϊου, 
Θυϊάαβ απ ῬΠοίϊι5 5.ν. τεταμένον φῶς: 
οἵ. αἰϑοὸ Ῥυοο]ι5 272 γ6)12. 11 Ὁ. 100. 3:1 [{.), 
Ὀγ οἰποῖβ 5 1η6 γαλαξίας κύκλος οΥὁ ΜΊΚΥ 
γα" 5686 Βύθοαβ 1.6: ῬΡ. 1230. 5. 104. 
19 Π΄. ἀῃπα Οἴοεῦο ἐδ γε. νὶ τ6. Ασοοτά- 
ἴησ ἴο {Π6 νῖθνν σίνβη ἄῦονϑ, ἴπΠ6 σο]ατηῃ 
οἵ Ἰίρῃξ [Ο]]ονν5 [Π6 αἰγθοίίοη οὐ 1Πε αχὶβ 
οἵ [ἴῃς ὕ πίνειϑβθ, ᾿ξ, ἃθ νγ8 ΠΊΔΥ ΓθαβΟΠ Δ Ὀ]Υ 
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τρίηρων, ουὐτῶ πασᾶν συνέχον Τὴν περιφορᾶν εκ δὲ τῶν ἄἀκρῶν 

ΒΌΡΡοββ, ὁ ἰβ {πε ροῖβ, αῃα δἰ πουρῃ 
ῬΙαίο πονῆεγα δοίμα!!ν 604}15 ᾿ξ [Π6 ἀχὶ5, 
νγ6 ΤΠΔΥ [ΔἸ ΤῪ σαρροβα {μαΐ [Πἰ5 15. ννμδῖ 
ἴξ βυιαθο]σεβ. Πᾶνα ἔοαπα πο ΡΆγΆ}16] 
ἴῃ ἀποίθηξ δβίσοποπιῖοαὶ [Πθου65 ἴο (15 
ξοποερίίϊου οἵ ἃ ἰίρῃς ϑβἰγείοῃϊπσ ἔγοπῃ 
ΡοΙΪε ἴο ροϊθβ. ΤῊδ οὐυγνεά ρατὶ οἵ {ΠῸ 
Ἰἰσδξ ἴα πὸ ἀουδὲ βυρσεβίεα Ὀγ {πΠῈ ΜΙΚΥ 
αν, ϑυΒῖ ἢ τγαβ τεραγάθα Ὀγν ἴπ6 Ρυίμᾶ- 
ΘΌΓΕΔΠΒ 85 Εἰ ΠΕΥ Ἰάἀθπίϊοαὶ τυ, ΟΥ δῇ 
διηδηαίΐϊίοη ἔγοπι {Π6 αἶτο]θ οὗ ἤγε ψνἘ]Ο ἢ, 
δοοοτάϊησ ἴο {Πε6πὶ, Πεϊὰ [ΠῈ {{πἰνοῖθ6 
τορεῖμοῦ (ΖΕ!]οΥδ 1 Ρ. 435 7. 2). 1 Πᾶνε 
βοιηθιπηεα ἐπουρσῃΐ (Παξ ἴΠ6 5οὰ] ψ ἢ 
νΠοἢ ἴη [Π6 7 γεαετές ἴῃ Ουεδου σαρρεα 
{πε οᾶν οἵ με [Ππηϊνεῦβε πος ἢδ5 
τοίθγθησθ αἶβο ἴο {πὸ ΜΊΥ αν 45 σἱτά- 
Ἰϊπσ ἴΠ6 Δ ουα; ἔογ ἴΠ6 Ῥυίπασογεδῃβ 
οα]]οα {πΠῸ γαλαξίας κύκλος {πε τόπος ψυ- 
χῶν. ΡΙαο5 νψογὰς ατἵὲ (72 φι. 34 8) 
ψυχὴν δὲ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ θεὶς διὰ παν - 
τὸς τε ἔτεινε καὶ ἔτι ἔξωθεν τὸ σῶμα 
αὐτῇ περιεκάλυψε. ὙῊδ6 ΡάΑγα]]6] 15 σετ- 
ταῖα]ν ποίθννουίην, δἰτπουση περιεκάλυψε 
ἴῃ 1η6 7 νιαδις γαῖμευ Ῥοϊπίβ ἴο ἃ οοιη- 
Ρἰεῖθ. ἐπνεϊοριμοπί οὗ {μΠ6 πβάνεηβ, ἀπά 
διὰ παντός ἴο τπξ πηΐνοῖβαὶ αἰ βίοη οἵ {Π8 
νου ἄ-5οὰ] [Βγουρποῦΐ {Π6 ὐπίνετβε. 
6166 17 ἐκ δὲ τῶν ἄκρων κτλ. : 

“Δ γοῖὴ [ῃ6 εχίγε πη 165 (ΠῈῪ βὰν δχ- 
τοπᾶρβα {πε βρίπα]8 οἵ Ν᾿ εοβββιίγ, Ὀγ συ ΠΙΟ ἢ 
411 {πε σενοϊν πο ΒΡΠΘΓῈ5 ἀγα πγηθ. Τῆς 
58ῃαΐς ἀπᾶ Ποοκ {πεγεοῦ ἀγα τηδάδ οὗ δήδ- 
τηδηΐ, Δη4 [Π6 νν ΠΟΥ ΡαγΥ οὗ δάἀδγηδηΐ, 
ἀηά ῥδυίὶγ οἵ οἴ μδὺ πηαίευια]5.᾽ ΔΊ [Π15 
Βϑηΐθποα γγἵὰ Ρᾶ55 ἴο ἴῃς βεοοῃά ρατί οὗ 
ΡῬΙ]αῖο᾿ 5 ἀθβουρίϊοη, ἴῃ νΏ]Οἢ Π6 {{|65 ἴο 
ἄδρῖος (ῃ6 πιονοιηθπίβ οὔ (ῃ6 οβ] 6βῖ 14] 
Ῥοάϊε5 ὈΥ ἃ πεν ἱπηασο---ἰΠαΐ οἵ Ν᾿ Θοββϑβϑιυ 
Δα ΠΟΥ 5ρῖη4]16δ. Ἐδραγήβα ἴῃ 1[56]}, [Π15 
Ἰτηᾶρα 15 ΤΟΙ γα ὈΪν Οἶδα ἀπα οοΠοτγεπηΐ, 1 
γ8 ἀγα νυ Ἱ]Π]ηρ ἴο 4Π1οὺν ἃ Ιασσα Δα λἸχίαγα 
οἵ ϑυρεγπαΐαγαὶ τηθομαηΐϊοβ; Ὀὰΐϊ Ρ]αΐο 
[115 ἴο 5ῃθν ἤονν 1ἴ 15 ἴο θῈ στβοοποι]εα 
ἢ γΠαΐ Παᾶ5 15ῖ Ργθοθάθα, Δηα πο οὴ68 
Πὰς ΒιΓΠοσῖο ϑυσοεβαθα ἴῃ εἤδοιίϊηρ (Π6 
γΤϑοο πο Π]αἰΐοη, νυ ποὰΐξ ἀοϊηρ νίο]εποα ἴο 
της ατβεῖς. ὅ686 ἡ 6τό ἢ, Ε δπὰ Αρρ. ΓΙ. 
ΤῊ ταρὶα ἱπιαρτηδίίοη οὗ ἴΠπ6 ννυυϊευ ἢ ᾶ5 
αἰτοααν εβοαρεα τοπὰ {Π6΄ Θαυ] δου Ρἱοίαγα 
δὐα (Δ ]]επ ἀπ θγ {Π6 5Ρ6}} οὗ ἃ πεν οοη- 
οδρίίοη, δημᾶ νγα 5Π4}} Ὀδϑί ἀρρυβῃθῃά 
Ἠϊ5. πηραηίηρ 1 να σοηβίθσ ννῆαΐὶ τῃς 
Ῥεου]ιαΥ παίυγα οἵ {Πα σοποδρίίοη ἀ6- 
τηαηβ. ΤῊ ΟΥ̓ ΠΔΥΥ 5ρ᾽Π4]6 ννὰ5 5Βῃαρεά 
Βοπηθννῃδί ἃ5 ἴῃ ἤριγα 1 Οἡ Ρ. 444, ἴῃ 
ΡΠ Ι ἢ ἃ ὦ ἰ5 ἴῃς 5ῃαί., αηᾶ ς ἴ8 6. ψνδου!]. 

(ΤΒεσα ἰβ πὸ Βοοῖς ἴῃ {ῃς ἤσιτγε: Ὀπί τς 
Ῥοβιίοη υνου]Ἱὰ οἵ σοῦγβα Ὀς δ α.) ὙΤῆε 
ἤρτγες σγετα αἰϊδομεα ἴὸ με Ποοῖς ἀπά 
{υὐνϊϑίεα ἰπῖο ἃ {ῃγεδα ὈΥ [πΠ6 σενοϊυτοηβ5 
σοτηπηπηϊοαίθα ἴὸ [ῃ86 ϑρίπα]8α Ὀγ [με 
βηρεοι ἂἀπᾶ {ἱμαπη0: 5686 Β] ὕτηηεγ 7 ελσιο- 
ἰορσίς εἴς. 1 ΡΡ. 1ορ---τ20, ἴτοῃη ΠΟΙ, 
1ῃ6 ἤρσυτε 15 Ὀοιτοννεα. [Ιΐ 15 δββεῃ- 
[14] ἴο τπΠ6 ποίϊοῃ οἵ ἃ βρίπα!ε {παὶ [ῃ8 
ΠοΟΙς 5ῃουϊὰ Ὀς [αϑίδβηβδα ἴο ἴπῈὸ ἤΠΌΓαβ 
ΜΟΙ ἂτα ἴο θῈ βρη. ΕῸΓΪ [15 γθᾶβοῃ 
Ῥ]αίο ἢπάς 1 πεοεββαῦυ, ἴῃ υϑὶπσ {ΠῸ 
β' τ ΠἸτπ4θ οὗ ἃ ϑρίπαϊα, ἴο αἰΐδοῃ [Π6 
Βοοὶς (ἄγκιστρον) ἴο ΞοπιοιΠὶηρ᾽ ννῃϊο ἢ ταν 
σοΥτεβρομα ἴο {πΠῸ ἤργαβ; πὰ Πα δοοογά- 
ἸΠΟῚΥ (αϑίθηβ ἰξ ἴο {πΠ6Ὸ επάβ οἵ {π6 ἍἽμαῖϊπβ 
οὗ Ἰίρῃξ. ἀερεπάϊησ οση {ΠπΠ6 Πεανθηβ ἴῃ 
15. ῥγενίοιιβ ἴπίασθ, δ {πε ροϊπί ψΠΘΓΕ 
{Π6568 επᾶϑ τηϑεῖ [Π6 επηαᾶϑ8 ἴγτομῃ θεϊον, κατὰ 
μέσον τὸ φῶς. 1 νε ἰτεαΐ [ῃ15. σοῃ- 
βίσποίίοη 85 ἃ Ῥΐθοα οἵ βευύϊοιιβ τη δ ηΐο5, 
ΡΙαίο᾽5 ἄδνίοα 15 Ορεὲῆ ἴο τηδην ΟὈνϊοιι5 
ΟΥ̓ Ιοἰστηβ. [Ι͂η ἰαβίεηϊηρσ Π6 βρίηα]α ἴο 
ἴῃῆ6ς ἄκρα τῶν δεσμῶν ἴοτη ἀθονε, 5 
Τογρεῖβ Οὐ Ἰσιοσαβ {Π6 δηά5 ἔγοτη Ὀε]ονν. 
11 νν}}} ξασί μοῦ Ὀ6. οὔβεγνει {Ππαΐ Πα 58γ8 
ποίῃϊησ ἀθοὺῦί {ΠῸ αϊγεοίίοη οἵ [Π6 5ρι:π6]6: 
1ξ 15 ΤΏΘΥΟΙΥ “βγεῖ ῃεα ἔγοτη {πε επαϑ᾽ οἵ 
{ΠῸ σμαῖη8. 'Ὲ 51Π4}1] ρυββεῃῖν 566 {δαϊ 
1Π6 5ῃαΐε οὗ Π6 βρίπα]α συν ο] 1565 {πὸ 
αχὶβ οὗ [ῃς {9π΄νεῖϑε, 50 ἰῃδιί---ἰῇ ννε τὰ 
ἴο σοπηθβοΐ {Πς ἔννο ᾿τηᾶραϑ 1π Ρ]αΐο᾽β πηϊπα 
--ἰε 15 παΐασαὶ ἴο ΞΒρροβε {παΐ [Π6 5ρ1π4]68 
εχίεπας ἀουγηνναγάβ, [ΟἹ] οννίησ {ΠῸ {πὸ οἱ 
{πε ᾿᾿ρῃ. Ηρα ἀραὶπ ἵπετα ἂἵα αἰ ῆ- 
σα] 65, {ΠῈ τηοβέ βαυοιβ οὗ νυν] Οἢ ΡΕΥμαΡ5 
15 (Πδΐ, ἃ5 {Π6 αχὶβ οὗ ἴῃ6 [Πηϊνοῦβα ηλαβὲ 
50 {Πτουρῇ {Π6 βαυίῃ, {ΠπῸ εἴΐβοι οἵ διΐδοῃ- 
1πρ᾽ [Π6 5Ρ[Π4]6 “δ {Π6 μι 146]6 οἵ 1Π6 ᾿ἱσῃῖ᾽ 
1} θὲ ἴο ἄδβργθβϑ 16 βαγίἢ 1{561{ θεϊονν 
1ῃ6 οσφηΐγα οἵ ἴπ6 ψῃο]θ. Βαΐ ἴΐ 5ῃου]ά 
6 τϑιηθ θοαὶ Παΐ Ρ]αΐο᾽β ομ]βοΐ ἴῃ {15 
Ῥάββασε ἰ5 ποῖ ἴο [ιγΠ]5}} ἃ βοϊθηςῆς 8ο- 
οουπὶ οἵ [ῃ6 οε]θβίῖαὶ τ θοΠδῃΐβα : 566 
θεῖον οἡ ὅτ6 Ρ", Ε, όι7 Α. δε αἵαῈ ἀ6δὶ- 
ἴῃ ν᾿ ἃ νου οὗ ᾿τοταΐαγε δηά ποῖ οἵ 
50Ίθηοα, δΔηἀ [Π6 πη ΟΠ ΠΘΥΥ οὗ ἃ τῇ οαρπι 
ποῖ ἴο 6 ὙἰρΌΓΤΟΙΙΒΙ ν ΒΟΥ ΪΖθα τοι ἴῃ 6 
βοϊθπίπο ροϊηΐ οἵ νίενν. [ποοηῃβίβίθποϊοβ 
οἵ {Π15 Κη ατὸ [ουπμα ἴο 6 ᾿Ἰπβθραγαθ]α 
το πὴ δι ο ἢ Ροδίϊοα] γε ργθβϑθηϊαιοὴβ οἱ {ἢ 
τ ηΐνοιβθ [}ἢ [ἢ ργθβθηΐ οαβα {Π6Ὺ αΥῖβ 
οὨϊ ἢν ΠΌτα {ΠῸ Ἰιχίαροβιτίοη οἵ ἔννο θββει- 
{14}}γ ἰγγθσοηοῖ θα Ὁ]Ϊ6 σοποθρίϊοηβ---ἰῃαὶ οὗ 
ἃ ΞρΡῆθια σίγα] ἀπὰ ἱγανοιβθα ΟΥ̓ ᾿ΙρῊϊ, 
Δ Πα {Παϊ οἵ Ναοδβδϑὶίν αηα Ποὺ βρίηα]68. 8668 
Οἡ ὅιό ᾿, Ε. Εογ (δ ταεϑῖ, ἰξ δῃου 
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τεταμένον ᾿Ανάγκης ἄτρακτον, δι’ οὗ πάσας ἐπιστρέφεσθαι τὰς 

περιφοράς" οὗ τὴν μὲν ἠλακάτην τε καὶ τὸ ἄγκιστρον εἶναι ἐξ 

29 ἀδάμαντος, τὸν δὲ σφόνδυλον μεικτὸν ἔκ τε τούτου καὶ ἄλλων 

τὴν δὲ τοῦ σφονδύλου Ἰ φύσιν εἶναι τοιάνδε" τὸ μὲν σχῆμα Ὁ 

οἵαπερ ἡ τοῦ ἐνθάδε" νοῆσαι δὲ δεῖ ἐξ ὧν ἔλεγεν, τοιόνδε αὐτὸν 
γενῶν. 

« Ἂ Ν , ΄ 

εἶναι, ὥσπερ ἂν εἰ ἐν ἑνὶ μεγάλῳ σφονδύλῳ κοίλῳ καὶ ἐξεγχλυμμένῳ 
“ ,, . 

διαμπερὲς ἄλλος τοιοῦτος ἐλάττων ἐγκέοιτο ἁρμόττων, καθάπερ οἱ 
᾽, « .] 3 ," ς , Ν ΦΨ Ν 7 " . 

κάδοι οἱ εἰς ἀλλήλους ἁρμόττοντες" καὶ οὕτω δὴ τρίτον ἄλλον καὶ 

τέταρτον καὶ ἄλλους τέτταρας. 
25 

"] Ν Ν Ἂ" Ν ΄ὔ ὀκτὼ γὰρ εἶναι τοὺς ξύμπαντας 

σφονδύλους, ἐν ἀλλήλοις ἐγκειμένους, κύκλους ἄνωθεν τὰ χείλη ' 

.-.-.-.ι ι« τι ͵͵͵.ς.ς.͵.ς....΄΄΄΄ὮἸἷὙἷΎὙΟ“ΤΠΠΠ“ΠὋΟὔΠὋΠὋὉἧῸΤὋΤἪἝἷἝἷἝἷἝἷὮἷἴἿ
ἾἷἿἷἾἿἾ Ττ'ἸτᾺὺΣἅᾳυψτττὀὗτ---.Ἕἰἰ ση;Ἕ...ἃἡἃ.ἃ.ὄὼΧ12α.ὄ -- 

ΡῈ ποίρα {παΐ δάαμηαπί ϑυγῃ 0 115685 τὸ 
ἀπαθὲς καὶ ἀδάμαστον (οἴ. ῬτοοΙτ 1.6. 1 
200. 22), ἀπά 15 {π6 ἀρριοργίαίβ τρδίθυ]αὶ 
[οΥῦ ἴῃς ἠλακάτη, 5ἴπος ἴῃ Ρ]αῖο᾽β ρ᾽οΐασα 
1π6 ἠλακάτη 5ἰαπαᾶθ ἴου {ΠῸ αχὶβ οἵ 168 
ὙΠΟῸ]6. ἠλακάτη 15 ποῖ ΕἸβονθετα ἰουπᾶ 
ἴῃ [Π6 5θηβ6 οἵ [6 5Ππαῖ οἵ ἃ βρίπαϊθ: 
ΟΥ̓ΙΠΑΥΠΥ ἴξ τπηθϑη5 “αἰβία ς᾽ 566. οἱ 
διό, Ε Ῥεῖονν. Ρ]αΐο ἄοϑβ ποῖ ΠΟΥ Τὴ 15 
ἴῃ ψνμαΐ νναῦ [Π6 ψν ΠΟΥ] 15 μεικτὸν ἔκ τε 
τούτου (ἰ.6. ἀδάμαντος) καὶ ἄλλων γενῶν : 
Ῥυΐ 1 (πἰπἰς μα ᾿πθαη5 ἐμαὶ ὑνΏ116 (ἢ 6 
ουἰετιηοϑί οἴγοῖθ, ΠΟ ἴα. {πΠῸ6ὶ οἴτοὶε οὗ 
ταὐτόν (7 γι. 56 (ΟἹ), 15 οοῃηροβεά οἵ αδ΄δ- 
τηδπΐ, [Π6 οἴπευβ, νν οι [ΟΥπὶ οΟἸ] οἴ ν ο] Υ 
{π6 εἴτοῖϊθ οἵ θάτερον, αὐ τηδα6, ΕἸΓΠ6Υ ἴῃ 
νΠΟ]Ὲ ΟΥ̓ ἴῃ ρατί, οἵ 1655 ἀπταθ]α 5ιαῇι 
Ἡιννογάθη τε]εοῖς 1Π6 Ῥσαροβίιοη θείογα 
ἀδάμαντος, ννἱϊποιξ ΔΠΥ͂ Τθαβοη {παΐ 1 οδῃ 

566. 
ΘΙ6ο, ἢ 21 τὴν δὲ τοῦ σφονδύλου 

φύσιν κτλ. ὙΤΠῈ ΠΟΥ οἵ ΝΕοαββιυ 5 
ΘΡίπ616 ἰ5 ἃ σοιηροϑβῖία βίγιοίασθ, σοηβίβί- 
ἴῃ οἵ εἰρῃς σοποθηΐγιο ΠΘΠΊΞΡΠΘΥΟΒ, 
Βιιοα ἱπίο ομβ ἃποίπου Πππθ ἃ πεϑί οἵ 
Ῥοχεαβ: 566 θεῖον οα ὅτ ΕΒ. Τπε δάνθιρ 
διαμπερές 5Που 1 Ὀα οομϑίσαθα ἢ ἐξ- 

εγλυμμένῳ. 
616},Ε 27 κύκλους κτλ. : 11|. “5Ππ6ν- 

ἴησ {πεῖν τἰπὴβ. ἃ5 οἴγοὶθβ αρονθ᾽ (50 4485 
οἷθ ἴτε πἄμπαευ ορθη α]5 Κύεῖβε ζείσεη᾽ 
ΘΟΒποΙάου). ΟΥ, δι6 Εὶ τὸν τοῦ χείλους 
κύκλον. ΤΕ ἰταπϑίαίϊοη “εαοἢ σΘομοθηΐγῖς 
οἶτοϊα 5 μουνίησ 15 τἰπὶ αθονε πὸ ποχί οὐΐαγ᾽ 
(Ὁ. «πὰ Ν.) υϑίγαυϑβ ἃ σοτῃ ]εῖα μλ]βαρρτα- 
Πθηϑίοη οὐ [πὸ ννῇοὶε ραββασθ. Τοηδ! άβοῃ 
(1.«.} ρῖνεθϑ ἴῃ 56 η58 σΟΥΎΘ ΟΕ : “βμθ  Ἰη δ’ 
{Πεἰγ τἰπηβ οα {Π6 βυγίασς {Π|τῈ 50 ΤΩ Δ ΠΥ Οἷτ- 
οἷος." ΤῊ νογάϑ νῶτον---ἐληλάσθαι τηθαῃ 
«ζουτηϊηρ᾽ ἃ 5[η 516 ννΠοΥ], νυ ἢ ἃ σοη τ ππιοιβ 
οατίαςο, τουπᾶ [Π6 5Πα[τ, νυν ἢ 15 ἀσῖνθῃ 
τῖσαι τπγοιρῇ {πὸ πὐϊ4]6 οἵ {Π6 εἰρμίῃ,᾽ 
ποῖ ““αηᾷ οὐ {πεῖν Ἰοννεῖ 5ἰἄθ 8}} τορι που 

[οσὰ οὔθ σοπίϊπαοι ΠΟΥ] (Τον οί). 
νῶτον ἰ5 γι ]ΑΥ]Υ {ΠῈ5 τιδοα οὗ {πε τέῤΖεγ' 
βιγίαοα. οὔ δὴ οδ]εοϊ : οἵ. ἴθ δχϑιηρ]8 
“Ῥλαεαῖγ. 247 Β ἔξω πορευθεῖσαι ἔστησαν 
ἐπὶ τῷ τοῦ οὐρανοῦ νώτῳ. Τί 15 ᾿πηρογτίαπξ 
ἴο οὔβοῦνα {Παΐ [Π6γ6 15 ΠῸ ἰῃΐουνδὶ μείνῃ 
[π6 ἀϊεγεπὶ 1105: οἵ. Ῥυόοαβ 1.6. 11 216. 
15 ἢ ἡ συνέχεια τῆς ἐναρμόσεως διὰ τὸ 
μὴ παρεμπίπτειν κενὸν συνεχὲς ποιεῖ τὸ 
ἐκ πάντων νώτων ἐννοούμενον νῶτον ἀπὸ 
κυρτῆς εἰς κυρτὴν διῆκον, ἀπὸ τῆς ἐσχάτης 
ἐπὶ τὴν πρωτίστην, ἈΠ 566 οη ὅ16 8 
Ῥεῖονν. Οἡ ἠλακάτην ῬτΟΟΙΪτ5. ΓΘΏΊΑΥ]5 

- εἰ δὲ διαμπερὲς ἐληλάσθαι διὰ πάντων 
φησὶν τὴν ἠλακάτην, συντόμως καὶ τὴν 
αἰτίαν ἐξέφηνεν, δι᾿ ἣν ἠλακάτην τὸν ἀξονα 
προσείρηκεν, καὶ ὅτι παρὰ τὸ ἐληλάσθαι 
(1.ο. Ρ. 214. “6 ἢ(.). Α,Α5 [86 ἀβ08] Ἰηδδη- 
ἴπσ οἵ ἠλακάτη ἴ5 “ αἰδίαΓ᾽ ἀηα ποῖ {πε 
5Π8 Ὁ οἵ ἃ 5ρΊπ41|6, 1 {π]ηἰς τ ποῖ ἀπ} ]Πκ ΟῚ Υ 
{παι ῬγοοΪι5. 15 τῖσηξ ἴῃ {Π|5 ΘΙ σΡΈΒΙΟΙ. 
ἘῸΥ οΟἴμαὺ νεῦρα] ρίαγϑ ἴῃ {πὸ την ἢ οἵ. 
620 Ε 71. 

Τὴ {Π6 τἰπιβ οὗ [6 ἀϊβευθηΐς ννπου]5 αΥα 
βεῖ 1πῸ6 ἢχεά βίαι δπᾶ ραπεῖίβ ἴῃ (ἢ 68 
ΤΟ] οννηρ ογάου, Ρερίηηΐησ ἔγομῃ ἴῃς οαΐ- 
5146 (566 ἤριτγε ἱν οῃ Ρ. 444):- 

Τὴ 1ῃ6 ἢχβί. ΤΠε ἤχεα ϑἴαϊϑ. 
,».,͵ ϑεροπά. ϑαίιγῃ. 
1. 70} ἴοις 
.,. ἴοαῃ. Μαϊϑ. 
ΠΕ: Μετζοῦτγγυ. 
᾿ ὩΣ ΙΗ: Μ ϑηιι5. 
.,, ϑβανρηίῃ. Τῇ ὅπη. 

εἰρη. ὙΤΠῈ Μοοη. 
ΟΥ. Ζέηι. 38 Ὁ ἢ, μετα αἶβο, δ5 ἤβζθ, 
ῬΙαΐο ἰ5 [Ὁ] ονίηρ {πὸ Ῥυίμαρουθδῃ οὐοΥ 
οὗ ῥ᾽αηθίβ : 5ε6ὲ Ζβι]εῖδ 1 Ρρ. 426 ἢ ἀπά 
(οι 1πῸὸ σγΠο]α βαθ]εοὶ οἵ ΔΏΟΙΘΗΐ ΔΥΓΘηΡῈ- 
τηθηΐβ οὗ 16 ραμεί5) ἘΠ αΙΙΒῸἢ ἴῃ Ῥααὶν- 
νίβϑοννα, αὐί. «45 Ζγογιογῖε αὐταὶ ΘΟ μδα Δ ἢ 
ΘΟ». Αἰ Ξέγοσι. ΡΡ. 308 ἢ. Βομηδ Ἰαΐου δα ιΠο- 
τἰτἰ65. τπαῖτα Ρ]αΐο ρίαος επαθ Ὀείογε 
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, -“ Ν Β΄ τᾺν ΄ » ,ὔ, Ἀ Ν 

Ἑ φαίνοντας, νῶτον συνεχὲς ἑνὸς σφονδύλου ἀπεργαζομένους περὶ τὴν 
3 , ΕῚ , ν Ν ,ὔ ΟΣ: , Ἀ ΟῚ “ 

ἠλακάτην" ἐκείνην δὲ διὰ μέσου τοῦ ὀγδόου διαμπερὲς ἐληλάσθαι. 
“-“ , ΄’΄ Ν 

τὸν μὲν οὖν πρῶτόν τε καὶ ἐξωτάτω σφόνδυλον πλατύτατον τὸν 

ΜΕΥΘΟΤΥ (56 Ε ΟΣ Ἐχαιηρ]α 1615 Ζ)οχορΥ. 
αν. Ρ- 345)». Ῥὰΐ [Π6 ογάεσ ψῃϊοῃ 1 μανα 
σίνεῃ 15 ἴῃ δοοοσὰ μιῇ [2222.1 οδό ο--- 
987 6, δπᾶ ν τ {Π6 νίανν5 τεργεβθηίεα ὈΥ 
Ῥτοο]ὰβ 1.6. Ρ. 219. 3 Π. 

ΤΗΙ5. σοποερίίοη οὗ οἷοβε-  ησ σοη- 
σεηίσις ὙΠΟΥΪ5, σαγγίησ ἴΠ6 ἨὨρανθη]}Υ 
ῬοΟάΙῈ5 'π {ΠΕῚΓ Υἰπη5 ΟΥ Ἥ11Ρ5,᾿ ΡῬΘΔΙ5 ἴο 
θὲ υπΐατια ἴπ ἀποϊθηΐ δϑίσοποῖηγ. Ηον 
ψνγαβ Ρ]αίο δε ἰο ἄδνίβε 50 οὐἱρὶπαὶ δῇ 
ἰάβα ὃ ῬΟββιΌΙΥ ἴῃ (Π15 νγᾶὰυ. [1 μου] 
5ΕΈεὴ ἴπαΐ {πΠ6 Ῥγυιαρογθδηβ Πδα δἸτεδαν 
ἀενεϊορεα {π6 δϑίγοποπηϊοαὶ ἀοοίτηε οἵὗἁ 
ΑΠΑΧΙΠΔ ΠΟΥ ἰηΐο ἃ ἰΠθοΥΥ οὗ οα]θβίϊαὶ 
5Ρἤθυθβ, γα] πη  ηπρ᾽ {Παΐ [6 5ἴδυβ Ὑγευα 
“αβίεηεξα ἴῃ {γαηβραγεηΐ ΟἰγῸ165 ΟΥὁ ΞΡΠΕΥΕ5, 
Δηα {πγηθα τουπὰ ὈΥ ἴπεῈ τενοϊαῖῖοπ οὗ 
ἴμεβε οἶσθα οα {Π6 1} ἀχεβ᾽ (Ζει]]ειθ Ὶ Ρ. 
415). [πῃ οτάευ ἴο 5 5 πᾶσα οὗ {Π68 
ΒΡΙΠ416 ἀπᾶ νν μου], Ρ]αΐο ἀΡραγβῃι!ν ἰακα5 
ἴπεβε Ρυιπαρσούθδῃ 5ΡΠΘΥ65, πα οὐΐβ [Π6 πὰ 
ἴῃ Πα], ργοάποῖπρ ἃ 56 γ1|65 οἵ ΠΕ ΒΡΗοτα 
ΟἋΡ5 ΟΥ̓ ΨΠΟΥΪ5, πη {Π6 οἰγου]αῦ “]1ρϑ᾽ οὗ 
νοῦ [Π6 σα] θϑίῖαὶ Ὀοαϊοθ5 ἀγα [αϑιθηβάᾶ 
ΟΥ Ὀοχηα (ἐνδεδεμένα, Ξαγ8 ΤΉΘΟ 150. 14 
ἩΠΠῈῚ : οἵ. α]σοὸ Ῥσόο]ιβ 1.6. 219. 24). 

80 [χΥ δβ {πΠ6 ϑιη, Μοοη δηᾷ Ρ]απεὶς 
ΔΙΘ ΟΘΟΠΟΘΙΠΕΩ͂, (Π68 ταβϑα]τπρ Ρἱ σῖγα 15 
Οἶδαγ ἂἀπά ᾿πίβ} ]]σ 1016, Ὀπὲ 1 15 ᾿πηρΡΟβ51018 
ἴο σοησεῖνε οὗ ἴῃς ἢχεα βίασϑβ 85. ὁσοιρυ- 
ἴῃ ἴΠ6 “ΠΡ οὗ οπβ οὗ [Π8 μοι βρἤδγίοαὶ 
ὙΠΟΥ]5 ἴῃ (Π6 ΨΔΥ ἴῃ ΠΟ [Π6 ὅπ 0ῸΓ 
ΕΧΔΠΡΙΘ ΤΏΔΥ 6 ϑιρροβεά ίο ἀο 580ο. 
ΝΥ Βαΐδενευ. νῖενν ψγεὲ μοὶ οἵ {πμεῈ τεϑὶ οὗ 
[ῃ6 ρῥἱοίαγα, 1{ 15. ΠκΕΙῪ {παξ ἴῃ {5 ρατ- 
(ἰσα]αγ αἱ Ἰεαϑδὲ Ῥ]αΐο ἢϊπηβθὶῇ αἰά ποῖ 
1Π1ΠΚ Π5. σοιῃραιίβοη δάεαιαίας ἰο 6δχ- 
ΒΙΡΙΕ [Π6 ῬΠῃεποιηθηα: [ου ἴῃ Ο ἀρονα μ6 
Πα5 δἰγθδαν τεργεβθηίθα [ἢῃ6 ουζογπιοβί 
Βδανβηβ, ἴῃ ννῃϊοἢ ἄν 611 (ῃ6 ἢχεβα εἴαγϑ, 
ποῖ δ5 ἴΠ6 1ρΡ οἵ ἃ Πεηλϑρῃθυῖοαὶ 5861] 
ΟΥ ΒΟΙ]ονν, θὰ 45 δὴ δοίπιαὶ 5σρῆεγε (πᾶ- 
σαν συνέχον τὴν περιφοράν). (ΤῈε 
ἸΠΟΟΏΒΙΒίΘ ΠΟΥ 15 ποίου ΠΥ 85 ϑπονίηρ 
παι 1Π6 ἴννγο ᾿τηᾶρὲβ βῃιρὶουεα Ὀγ Ρ]αΐο 
δῖα Τὰ ἀδῃηθηΐα} }]ν ᾿σγεσοποι! θα "] 6. 966 
οῃ ὅιτ6 6.) ΒΥ [Πϊ5 ἀπᾶ οἴμεζ ἱπαϊοαίϊοης 
γ»Ὲ τῇδ  Ὀὲ ἰδ ἴο βιιβρεοί [ῃδὲ {Π6 νυῃο]ε 
ἔῃεοῦν οὐ ΠοιλΙβρ ἢ υῖοαὶ νου] 5. ΟΗ]Υ 
ἃ. ἄενίοε στοπάθγθα Πεοθββαυυ ὈΥ Ρ]αΐο᾿ 5 
Βἰτη τπᾶθ. 1 μ Παὰ δὴν ορίηίοη οα 
(ῃς ϑιθ]θοῖ δὲ 411, 6 ταν ἤανε δοοορίεα 
τε Ῥγιπαρογθδῃ ἀοοίσης οὗ 5Ρμθσθβ; Ραΐ 
ΠΟ ΘΟΠΟ]βϑίοη οἡ [ἢΪ5 πηαίίευ σα 6 ἄγαν 

Ὑ  ὔδοὺ ὁ 

ἔγοτη (86 αἰῤηϑϊε. ΟἿ. 617 Α 721:. 
616Ε 30 τὸν μὲν οὖν πρῶτόν τε κτλ. 

Ασοοτάϊησ ἴο {ῃ15 τεδαϊηρ, ΠΟ νγᾶβ 
Κηονῃ ἴο Ῥτοοὶα5 (]. 6. ΡΡ. 218 Π) απὰ 
15 ἰουπα ἴῃ 411] οὐὐῦγ Μ85 ψι Ποῖ ΠΥ ἴπη- 
Ῥοτίαπί νδγαίίοη ὄχοθρί {π6 ομϊβϑίοη οἵ 
ἕκτου (Ἰϊης 31) ἴῃ Και. Θ, {πῈῸ ογάεγ οἵ {πῸ 
ΑἸ γεπξ νΠΟΥ]5 1ῃ τεβρεοῖ οἵ Ὀγεδαίῃ οἵ 
τἰτη, Ὀεριηπίηρ ἢ τΠ6 Ὀγοδαάεβῖ, 15 85 
[ΟἸ]Ονν5 :-- 

1. ΠΟΙ οἵ ΕἸχεά ϑίαιϑ (βιϑ) 
Ψεηιβ (ςἰχί ἢ) 
Μαῖβ (ἐοατι ἢ) 
Μοοηπ (εἰρ τ })} 
ὅπη (5ανε πη) 
Μέεγοῦγυ {Π|{η) 
Ταριϊζεν ((Π1γὰ) 

8, 5 », ϑαίαχῃ (Ξεοοπά). 
5686 ἤρσ. ἵν ΟΠ Ρ. 444. (ΤῊΙ15 ἤρτιτο, Ὡς ἢ 
15. ἃ 5: 1ΡΠ1Π64 (οὐτὴ οὗ ἃ ἀγαννίησ ἴῃ Ῥτο- 
[δββϑου (αι ρὈ6}1}5 Φηαίος Νεῤηόἑϊε, Ραὺ- 
Πἰ5ῃεά ὈΥ Μυϊίαν 1002, 15 ἰπίθπαεα ἰο 
1Ππβίταῖθ {ΠῸ ΠΡΡΕΥῚ βυτίδος οἵ [6 νυ μου] 
οἵ Νεοεββι γ᾽ 5 βρίπα]68. ὍΤὴδ 5118]}] ἀϊβς 
ἴπ {Π6 σεπίσε ταργεβθηίβ 8 ββϑοίΐοῃ οἵ {πε 
5ῃαί(, ἀπᾶ {πῸ ογάευ οἱ Ὀγεδαςῃς οὗ τἱπὶ 15 
1παϊοαίεα Ὀγ {πΠῸ ἀγαρῖς παπιθγαὶβ.) ἍΝ μαι 
ἄοε5 Β]αίο τπθδῃ τι5 ἴο ππάἀευβίαπα Ὀγ {ΠπῸ 
αἸβεγεπί ἄεσγεοβ οὐ Ὀγεδάτῃ οὗ τἰπιῦ ΟἿ 
1Π15 ϑαθ]εοῖ 1 [ουπηθυν ντοίε :---- ΤῊΣ 
5ΙΤΏΡΙΒ πα παΐπγαὶ Ἐχρίαπαίίοη ἴα {παῖ 
1π6 Ὀγεαάιη οἵ 1Πῃ6 τυἱηβ γαργθϑθηΐβ {ΠῈ 
5126 οἵ {πε αἰβεγεπε ρ]αμεῖθ. Ἐδοῆ τἰπὶ 
τη οὗ πϑοεββιίν ΡῈ Ὀγοδᾶ Ἂπουρῇ ἴο 
σοπίαϊη {π6 ρίαπεί βίο σϑβῖ 85 ἴῃ ἰΐ, 
Δα ΠΟ γΥβᾶβοῦ σἂὰῃ 6 σοποεϊνεα ψὴγῪ ἴΐ 
5ῃου]α 6 δὴν Ὀγοασάογ" ((1. Κεν. ΧΝ Ρ. 
392). [Ιη τηαϊπίαἰπίηρ [Πἰς νίαν, 1 βὰρ- 
Ῥοββᾶ {μαΐὶ {ῃς βυτίαςθς οἵ πε ἀϊβεγεπί 
ὙγΏΟΥ]5. ναῦς βεραγαίθα ἔγοπὴ Ομ6 ἀποίΠεν 
ὈΥ͂ 4ῃ ἰπίογναὶ τοργεβεῃιηρ [Π6 ἀἰδίαποας 
Ῥεΐννβεη πε βενεῖαὶ ρ]απεΐβ, Ἰητθγργθιϊπηρ' 
νῶτον ἴῃ 6ιτ6 Ἑ (ν»Ί1 [ονν ει) 45 {Π6 Ζοευε7- 
Δα ποί ἴΠ6 τ 2ε7γ 5ἰάᾶβ οὔ {ῃ6 δπίγε 
ψ ΠΟ]. Βαΐ, 45 Ργχγοΐδεβογ. (οοῖς ΔΝ Π]βοη 
Ῥοϊηΐβ οαΐ, [ῃ6. Οτδεὶς ἄοος ποὶ ἃ]ϊονν οἵ 
1Π15 ᾿πογρυθίαϊζίοη, ἴοσυ ἁρμόττων, καθάπερ 
οἱ κάδοι οἱ εἰς ἀλλήλους ἁρμόττοντες, 
δια νῶτον συνεχὲς ἑνὸς σφονδύλου 
ἀπεργαζομένους περὶ τὴν ἠλακάτην (δτ6 Τ, 
Ἐ) 5Π8νν σοῃο] αϑίνοὶυ {παΐ (πῈ ἱπαϊνϊάτια] 
Ὁ ΠΟΥ]5 τὰ πιο ο]οβεὶν πο οπῈ ἀποίῃου 
{|κθ ἃ πεϑί οἵ θοχϑβ, {Πθῖ1 ΡΡδῚ ϑδισίαοθβ 
Ἰογηλΐησ Οη6 σοί πιιοιι5 ρΙαηθ, ΟἿ, σους 
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[ον " "4 “ Ν “- 

τοῦ χείλους κύκλον ἔχειν, τὸν δὲ τοῦ ἕκτου δεύτερον, τρίτον δὲ 
Ν “ ΄ ΄ὔ Ν - ον τὸν τοῦ τετάρτου, τέταρτον δὲ τὸν τοῦ ὀγδόου, πέμπτον δὲ τὸν τοῦ 

Ἔ; Ν Ν “ ,ὔ “ 

ἑβδόμου, ἕκτον δὲ τὸν τοῦ πέμπτου, ἕβδομον δὲ τὸν τοῦ τρίτου, 

ὄγδοον δὲ τὸν τοῦ δευτέρου. 
Ν Α Ἂ - καὶ τὸν μὲν τοῦ μεγίστου ποικίλον, 

τὸν δὲ τοῦ ἑβδόμου λαμπρότατον, τὸν δὲ τοῦ ὀγδόου τὸ χρῶμα ἀπὸ 
τοῦ ἑβδόμου ἔχειν  προσλάμποντος, τὸν δὲ τοῦ δευτέρου καὶ 
πέμπτου παραπλήσια ἀλλήλοις, ξανθότερα ἐκείνων, τρίτον δὲ 

λευκότατον χρῶμα ἔχειν, τέταρτον δὲ ὑπέρυθρον, δεύτερον δὲ 
λευκότητι τὸν ἕκτον. κυκλεῖσθαι δὲ δὴ στρεφόμενον τὸν ἄτρακτον 

1. ο. 216. 8 μηδενὸς γὰρ ὄντος κενοῦ μεταξὺ 
τῶν ἐνηρμοσμένων σφονδύλων κτλ. ΕΎΟΤΙ 
τΠϊς 1 [Ό]]ονν5 παῖ, 1 τῃ6 Ὀγθδάίῃ οἵ ἃ 
τἰ πὶ ἴ5. θα 8] ἕο {ΠῸ6 ἀϊατηθίου οἵ 115 ρ!αποῖ, 
“ἐ Ῥ]απαίβ ἴῃ {ΠπῸ βατὴθ ρατί οἵ {πε} οὐ. 
ΜΜ11] του ἢ πα ἀποίμοι, ἀπά 1Γ ννῈ ΟΔΥΥΥ 
οαἱν {π6 Ρυϊποῖρ]6 ἴο ἴπεῸ σαηίγα ΠΟΥ], 
1ῃ6 τποῸ0 Ὑ011] θὲ αἰνγαυβ ἰουοπίηρ {πὸ 
βατίῃ. Μοίξονεὺ ἰῃ8 ουίοῦ ρΙαπεὶ Ψ}}} 
θὲ σοπέϊπιια}γ σταζίπρ ἃ Πχοϑᾶ ξίαγ᾽᾿ (Ὁοοὶς 
ὙΝ15οη). ὙΠαΕβε οοηβι ἀθγαίοῃβ ἀγα [418] 
ἴο {π6 νίϑνν ννῃῖοῃ 1 αἀνοοαίεα ; δηᾷ 1 
ἴαῖκο τῃϊ5 ορροσγίπηϊ οἵ τειγαοίαιοη. Τῆς 
ΤΠθΟΥῪ ΠΟ Π Πᾶ5 πποϑί ἴῃ 15 [ἄν ΟΙΓ, ἃ5 
1 ποῦν 566, ἰ5 ἰῃαξ ““τπὸ Ὀγεδαίῃ οὗ [Πς 
τπι5 ἴα ἰπἰο πα θα ἴο βρη! [πΠ6 βαρ Ροβθα 
ἀἰϊβίαποοβ οἵ [πε οὐ ὶῖ5. ἴγοπ δ οῃ ΟἾΠΟΥ "ἢ 
(Τον είς απὰ Οδιαρ6}}). “1ι νου! ΡῈ 
εχίγδογάϊπανν,᾿" ΥΥ65. Ῥτοίΐββϑου Οοοὶς 
ὙΝΊΠ5οη, ““{παΐ Ῥ]αΐο ἴῃ τερσθβθηςηρ [Π6 
ΠΘανΘΗΪ δυϑίθη ὈΥ [μὶβ ψΉΟΥ]5 5Ποι]ὰ 
ποὶ πᾶνε τεργθβθηϊθα βοσηεπον [Π6 αΪ5- 
ἴδποοβ Βοίννθεη {πὸ οὐὶῖ5 οἵ [Π6 πβανθη]ν 

Ῥοάϊε5, ἀπά {πε οὈνίοιιβ νὰν ἴο 4ο [5 
γα ΟΥ̓ πιαϊκίηρ ἴΠ6 {Π]οΊςηθ85. οἵ ἴῃς 
ΞΡΒΘτο5 ἴο ψμϊοἢ {ΠῸῪ ἅτε δἰίδοπθά, οὐ 
(45 μ6 ρσυβίειβ. ψνβου]5 οὴ δοοοὰηΐ οἵ {Πε 
ἀἰϑίαε οὐ Νεοβ}ββιίυ), [πΠ6 Ὀγεαάιῃ οὗ [Πς 
τίπις οἵ ἴπ6 ψοΥ5, 5υμθ.]156. {Ππ656 αἰ Γ- 

{εγθηί ἀἰβίαποθϑ." Οἱ [Πϊ5 νῖενν {π6 παίαγαὶ 
Ῥοϑίἴοη οὗ πε ῥἴαμεὶ νν}}} θῈ ““οἰοββ ἴὸ 
ἐπε οαἴοι εἄρα οἵ ἰ(5 τἰπι, ἀπα τοποῃηρ 
{πὸ οὐΐευ βυτίασε οἵ 115 ποι βριοσα. ἡ ΕῸΥ 
ἃ ἴαγίμου ἀἰδουβϑίοη οἵ {Π15 βα]εοῖ 566 
Αρρ. Ι. 

ἼΠπε τεαᾶϊηρ ἴῃ {Π6 ἰοχί ἰ5 ἀθβουθοα 
ῬΥ͂ ΡτοοΪι5 (1. ο. Π ΡΡ. 218-222) 45 δευτέρα 

καὶ νεωτέρα, κρατοῦσα δὲ ἐν τοῖς κεκωλισ- 

μένοις (κεκολασμένοις, σοπ]θοίαγε5 ΡΙΓΓα) 

ἀντιγράφοις. ῬτοΟΪτ5. [6115 5 {Πα {Π6γῈ 

γᾶ αἷβὸ ἃποίπει γοδάϊηρ, προτέρα καὶ 

ἀρχαιοτέρα, νΥὨΪο νγα οδἢ 566 ἰγοῦ ἢ5 

ἀεβουϊριίοη ἴο βανε Ὀβθη ἃ5 [Ὁ]]ονν5 :-- 

τὸν μὲν οὖν πρῶτόν τε καὶ ἐξωτάτω σφόνδυ- 

λον πλατύτατον τὸν τοῦ χείλους κύκλον 

ἔχειν, τὸν δὲ τοῦ ἑβδόμου δεύτερον, τρίτον 
δὲ τὸν τοῦ ὀγδόου, τέταρτον δὲ τὸν τοῦ 
ἕκτου, πέμπτον δὲ τὸν τοῦ τετάρτου, 
ἕκτον δὲ τὸν τοῦ τρίτου, ἕβδομον δὲ τὸν 
τοῦ δευτέρου, ὄγδοον δὲ τὸν τοῦ πέμπτου. 
ΠΕ οτἱρίη, δαιπουν ἀπ ἱπιογργθίδιοη 
οὗ [15 τβδάϊηρ αὐτο αἰβοιββθά ἴῃ Αρρ. ΝῚ. 

34 τὸν μὲν τοῦ μεγίστου: 56. σῴον- 
δύλου χείλους-κύκλον. 

ποικίλον. ΠΕ εριίπεὶ ποικίλον τηθδῃβ 
ἐϑραηρ θᾶ, ταῖμεῦ {πα ““χΒι τ τηρ ἃ 
ψαυϊθῖν οἵ σο]οιτβ᾽᾿ (1). δμὰ Ν.). ὙὍὙμὲ 
γείεσθποθ ἴθ ἴο ἴΠ6 πεανθηβ “ 5[61115. δ7- 
ἀθηίθιι5 αρίπην᾽ : οἵ. ῬγθοΙ 5 1.0. 222. 20 
φησὶ ποικίλον μὲν εἶναι τὸν τοῦ μεγίστου 
διὰ τὴν τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἐν ἐκείνῳ 
τῷ κύκλῳ ποικιλίαν ΔΠ4 ΝἼΙ 520 Ὁ 2:. 

35 τὸν δὲ τοῦ ἑβδόμου κτλ. ὙΠε αἱ- 
{Ἰραΐθς νυν πῖο ἢ θεϊοηρ ἴο {πΠ6 Ρ]απθίβ αΥα 
Ῥοβίοδ!ν ἰγαηβίουγεα ἴο [ῃ6 συἱμὴθ ΠΟ Π 
1Π6Ὺ ᾿πΠ 811. 

τὸν δὲ τοῦ ὀγδόουι ε ἰπέεγ ἰπαὶ 
ῬΙαίο Ῥεὶϊενεά {π6 τποοπ ἴο 6 δῇ ορϑαῖβ 
Ῥοάν ἰαβδίεηθα ἱπ [ῃ86 εἰρθιῃ τσὴ ἀπά 
Πρμιθηθὰ ὉΥ ἴπ6 ὅ8η. ὙΠα ἀἰἸβοον ΥΥ͂ 
{παι {πῸ πιοοῃ 51] η65 νι Ῥογτγουνε ἸΙρῃς 
νγὰ5 δϑοῦῖρεα ἴο Απαχίμιθηθϑ (ΖΕ]]οΥ 1 Ρ. 
248). 

Θ17 ΑΓ 1 τὸν δὲ τοῦ δευτέρου καὶ 
πέμπτου κτλ. Τῇε βεοοηά απα ΙΓ ἀγα 
Θαίατη απ Μοεοοαγυ, οὐ Φαίνων απα Στίλ- 
βων, ἃ5 {Ππ6ν ἡγαα βοπιθί!πη65 οα]]6 41, νυ 
τοίογθμοα ἴο {πεῖν Ὀσὶρηηθ55. ΟΥ̓ ΘΟΪΟΙΓ. 
366 [Π6 «6 ημτέγιαῖο 2. 3055 23 . Ὅε]]ον, 
δοοογάϊηρ ἴο Ρ]αΐο, ἰ5. ἃ τηϊχίατα οὗ ψν 8 
απ τοὰ (7271. 68 Β). ὙΤὴα {πἰτὰ (τρίτον 
δέ) ΟΥὙ ΓΡ᾿ΓΘΥ νγὰβ ᾿ππουγῃ 4150 45 Φαέθων, 
ἀημα τπ6 ἰουχίῃ, οὐὁἨΎἁ Μαΐβ, 85 Πυρόεις. 
Ψψεπαβ, νη ϊο 5 {πε βἰχίῃ, δηᾶ σουὴθ5 
ποχὲ ἴο Ταρί[οσυ ἴθ ν ϊΐθηθθβ, παά {πὰ 
πᾶπθ Φωσῴφόρος («6 γνηπέγιαο 1. ς.). ΟἿ. 
[2 {7.1 οϑό ΚΕ Η΄. ἀπα [1615 7)0χ. 67. 344- 

4 κυκλεῖσθαι δὲ δὴ κτὰ. Οἵ. 7 γι. 
26 ο, Ὁ. Ὑπὲ ψ οι] οἵ {πῃ ἢχεϑῆ ίαυϑβ 
τονοῖνοϑ ἔτοτη Εἰαβὶ ἴο ὟΝ δεϑδὲ, θβασίηρ νἹἢ 
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ὅλον μὲν τὴν αὐτὴν φοράν, ἐν δὲ τῷ ὅλῳ περιφερομένῳ τοὺς μὲν 

ἐντὸς ἑπτὰ κύκλους τὴν ἐναντίαν τῷ ὅλῳ ἠρέμα περιφέρεσθαι, 

αὐτῶν δὲ τούτων τάχιστα μὲν ἰέναι τὸν ὄγδοον, δευτέρους ' δὲ καὶ 

ἅμα ἀλλήλοις τόν τε ἕβδομον καὶ ἕκτον καὶ πέμπτον, τρίτον δὲ 
φορᾷ ἰέναι, ὡς σφίσι φαίνεσθαι, ἐπανακυκλούμενον τὸν τέταρτον᾽ 

ἃ Υ͂ 

τέταρτον δὲ τὸν τρίτον καὶ πέμπτον τὸν δεύτερον. 

αὐτὸν ἐν τοῖς τῆς ᾿Ανάγκης γόνασιν. 

αὐτῶν ΑἸ Ζ: αὐτὸν Α. Ἴ- 

στρέφεσθαι δὲ 
ΕῚ Ν δ “ ᾿, » “-“ 

ἐπὶ δὲ τῶν κύκλων αὐτοῦ 

8. τρίτον φ : τὸν τρίτον ΑΞ. 

1 ἴῃ 15 τανοϊαςοη {Π6 οἴ Ποὺ βενθη νΠΟΥΪ5. 
Τὴ {Ππ|5 νὰν Ρ]αΐο ρογίγαγϑβ ἴπΠ6 δρραγεηΐ 
ἀΔ}]Υ τεγοϊαιίοη οὐ [Π6 βίαυβ δῃα Ρ]δηβίβ. 
Ιη ογάεσ ἴο γτθργεβθηξ {ΠῈ τηονεηηθηίβ. οὗ 
1π6 ὅιιη, Μοοη δπὸ ρ]απαθῖβ ἴῃ {ΠΕῚΓ Οὐ ἢ 
Ῥασγεϊοααῦ οὐ (5, ΡΊαῖο βαγϑ {παΐ βοῇ οὗ 
{ΠῸ βεύεη ἴΠΠΕΥ ὙΓΠΟΥΪΒ 5. 411 1Π6 116 
Ῥυγβαΐηρ ΟἹ ἰΐ5. οὐ δοοοιιηΐ ἃ τοι! ἢ 
ἴῃ ἴΠε ορροβῖϊθ αἰγεοίίοη, νὶΖ. ομ] ὟΝ εβδί 
ἰο Εαϑίέ. Ἴδε τενοϊνιηρ ὑνΠΟΥΪ5. ἴῃ {ῃ6 
νου 5 οἵ Ῥυόοῖιϑ, “ΟΑΥΤΥ τουπΠα {Π6 βἰαγβ᾽ 
(περιάγουσι τοὺς ἀστέρας 1. ο. Ρ. “26. 12) 
γγΒΙΟ ἢ ἀγα βἰτπαϊςα ἴῃ {Π6ῚΓ ΓἸΤΉ5. 

Δ ουἹα τῆε6 πιθομδηΐβπι οἱ Ρ]αίο᾿β ρἷο- 
ἴατε τραὶϊν ργοάποα (Π6 πηονειηβηΐβ 
ὙΠ ΙΟΝ τ 5 ἰηϊεπαβαά ἴο ρογίγαν ὙΠ6 
αεϑέίοη τηᾶν ΡῈ ἰπίεγεβίϊησ, ᾿πξ 15 ἰσγθ]8- 
ναηΐ. [ΠἸΑΡΊΠΑΙΥ Τηδοῃ]η65 ἤᾶνα ἱπηδρὶ- 
ΠΔΥΥ ΡΙΟΡΕΙΓΘσ; δη6 Ρ]αΐο ἢϊπης6}Γ ἰη- 
νοΪκ 65 {Π6 αϑϑϊϑίαποα οἴ βιραυπαίαγαὶ με] σ5 
ἴο ΟΔΥΓΥ͂ ΟὨ [Π6 τηονεῃιεηί5 (617 6). Πα 
᾿τπηρογίδης ροϊηξ ἴο Κεὲρ ἴῃ πτηϊηά, ἃ5 
Ῥγοΐίδεθου (οοῖὶς ΝΠ 5οη οὔβεῦνεϑ, 15 {παῖ 
“Ῥ]αίο μαθ5 σβα!σεά {παΐ (Π6 ἀρρατεπί 
ῬΒεποηθηα αἴθ γΠδΐ να 041} ἃ σοτηροβί- 
ἰοη οἵ πιονειηθηΐβ (ΟΥ νϑ]οοϊ[165). 115 
οοτηροϑιίίοη οἵ τηονϑιηθηΐβ ἢ6 ἰ5 ποΐ δἱ- 
ἰαπηρίϊηρσ ἴο εχρὶαΐπ, Ὀγ σίνίηρ [Π6 βογί οἵ 
ΤΩΔΟΒΙΠΘΥΥ͂ γνΠΙΟἢ Πα ἐποιρης γθα]ν Ρῥτο- 
ἀπορά 1{, Ὀπΐ ΠΕ 15 μά θανουστηρ ἴο τηαῖκα 
5 Ὁπαοιϑίδηα νμαΐ {Π6 τπονεπηεηΐβ 47 
(ποῖ μον {πα ὺ οὐἹσὶπαίΐθ), ὈΥ Ρατίηρ (Π6 
ΟὈ͵]εοῖβ. σοποθίηθα ἴῃ δῃ ᾿πη ΟΊ ΠΑΥΎ Τηδ- 
οἤϊπθ, [η6 τηονοπγθηίβ οὗ νοῦ γα οδπ 
Ταργεβεηΐ ἴο (Π6 5θεῆ865, δηα νυν ]οἢ νοιυ]ά 
Ῥτοάποα 510ἢ λον θη 5 ἴῃ {Π6 ΟὈ] εοῖ5 ἃ5 
1Π6ΥῪ δοΐμα!]ν Ππανϑ.᾽ ΒῸΥΪ 51|12118 Ὁ γβαΒΟἢ5 
1ξ 15 ᾿πηροβϑῖθ]α ἴο ἄγαν ΔΩΥ ᾿πίεγεποα 
ἔγοπὶ [Π15 ραϑϑᾶσε ἂ5 ἴο (ῃ6 αυσβίϊοῃ 
ψΠΕΙΠοΥ ΡΙ]αΐο Ὀε]ϊενεά ἴῃ 1Πς6 ἀΑ1]ν τανο- 
Τατοη οἵ ἴῃς εατίῃῆ. ἴΙ͂ῃ τῆς Ζ7Ζηεαξτες, 
δοοοτάϊηρ ἴο ατοίς (ἢ αΐο ογεὲ ἐλε Ξαγίλ᾽»ε 
“Κοζαέΐογι, ΡΡ. 13 [{.}, [Π6 σοβηῖοαὶ αχὶβ 15. “ἃ 
50114 οΥ] 6 Υ γεν νίηρ ΟΥ̓ πγηΐησ τουηᾷ, 
διηα οαυδίηρσ {ΠουθΌν {ΠῸ γθνο]αιοη οὗ [ῃ6 
Οἰγοι ἜΘ Υ σ66 ΟΥ̓ {Π6 5᾽άδγθα] 5ρῆδσα, ἡ ἀπ 

ΠΟΟΘΘΒΑΥΙΠΥ α150 σατγγῖηρ' γουπα ΜΝ ΊΓΠ 1[561 Ὁ 
τε Εαγίῃ, νηΐ 15 πιαββεά οὐ ρ]ουβα 
τοιηα {Π6 αχὶϑ οἵ [ῃ6. ψΠο]α (εἰλλομένην 
περὶ τὸν διὰ παντὸς πόλον τεταμένον 7717). 
408. “Μαββεά᾽ οὐ “ρδοκεά᾽ 15 Βοβοῖκῇῃ᾽β 
ἰητογργείδείοη οἵ εἰλλομένην, νυ σνΠἰο ἢ 
Οτοῖβ αἶβο αρύθεβ; πὲ νυ πεῖπαυ {Π6 ψουτά 
ΓΘΑΠΥ Ὀδαῖβ {Π15 τηβαηίησ, 15 ΔΠΟΙΠΕΥ 
ααδϑβίίοη, νυ ἢΪοἢ ννα πεϑα ποῖ Ποῖα α]5οι55.) 
Ιῃ ϑιρροῖέ οἵ ἢῖ5Β εἐχρίαπαίίοη οἱ 1ῃ8 
Ῥάᾶβϑαρε ἴῃ {πε 7 Ζγιαειές, τοῖα ἀρρεαΐβ ἴο 
{πεῈὲ ταν οὗ {πΠ6 Αἰ εῤτόίε; απα τπΠ6 δρ- 
Ρ68] νου] θὲ πϑεϊηεα 1 Ρ]αἰοβ ἤρατε οὗ 
Νεοδβϑιτ ν᾽ 5. ΞΡ Π4]6 νγεσα ᾿πθη 684 ἴο ὃχ- 
ΡΙαΐη {πε καλέδό, Πα ποῖ ΤΊ ΥΕΙΥ ἴο ταρτα- 
5αηΐ {πΠ6 2ογῆξ, οἵ ἴΠ6 οϑββίῖα] γυποίοηβ. 
Α5 1 15, {6 Διεῤκρόζιε ἄοεβ ποῖ νναγγαῃΐ 
ΔΗΥ͂ ΘΟΠΟ]τιϑ οι οἰ Ποὺ αν. ΟἿ, 6τό Ρ, Ε 71. 

ἡ τάχιστα μὲν κτὰ. (. 7 271. 58 6, Ὁ, 
306, 408 ἀπᾷ [2͵222ι.] ο86 Ἑ Π΄. 
6178 8 ἅμα ἀλλήλοις. Πλάτων καὶ 

οἱ μαθηματικοὶ ἰσοδρόμους εἶναι τὸν ἥλιον, 
τὸν ἑωσφόρον (Ν΄εηιι5), Στίλβωνα (Νίετ- 
συγ): 566 1615. 2οχ. Ογ. 346 απὰ οἵ, 
Ζ ηι. 36 Ὁ. 2ζ)ι.1 οδϑό Ἑ πᾶ Ρυοο]ὰαβ 1.ο. 
226. χ1. Ῥ]αίο᾽β ἠαγιρμαρ σους  Π]Ὺ τη θ Δ 5 
{παι τΠε56 (ἢγεα θοα 65 ἴτανεὶ αἱ [Π6 58 Πι8 
Ῥᾶςβ, δῃηά 1{ {πεὶΐ βρεεὰ 15 {Πε6 βᾶῖῆθ, οὈ- 
ν] ΟΞ] Υ ἵΠεΥ σαπηοί οοιηρ]θία {παὶν ὉγθΙ 5 
ἴῃ πε βατηβ ρειϊοά. Βαΐ ἴξ 15 ἀσαθιι} 
ννΠΘΊΠοΥ {ΠῸ σοπίγδαϊοίΙοη νγὰ5 ργθβθηΐ ἴο 
ΡΊαἰο᾽β πλϊηα, απ Ῥγοοὶι5 παν 6 τὶρὶ ἴῃ 
ΒοΙαϊηρ' [Παξ Ρ]αΐο ννὰβ5 γϑβα]]ν {πιηκίηρ οὗ 
(Π6 Ρϑγιοαβ οἵ {πε ρ]απείβ (]1.ο. πὰ 272 717». 
250 0). 866 αἴ50 οἡ 617 Β ὈεΪον. 

τρίτον δὲ κτλ. 866 ἐ7΄. 2. ΠΕ δτίϊοϊε, 
Μοῦ ννὰθ ἢϊβδί το]θοϊθα Ὀγν ϑ.Π]εϊευ- 
ΤηΔΟΠΘΓ, 15 ῬΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ΑἸ ορυαρἢϊοα] τπη]5- 
ἴαϊθ. ϑοῃπειαθυ, ΗἩδθυδηη ἀπ Βαϊΐου 
γείαϊη ἴ{, ἀεϑριία {Π|6 ἀπ Ὀ]στῖίγ. 

9 ἐπανακυκλούμενον. Ἴδε τονο]υτίοη, 
γΘἸαινεῖν ἴὸ {Πᾶΐὶ οἵ ἴΠ6 ὑνο]6, 15. γεῖτο- 
βύδαδ: ἤεποα ἐπὰν ακυκλούμενον. 

ι1 ᾿Ανάγκης γόνασιν. ΕΪαίο πιραης 
5 ἴο ᾿παρίης ΝΟΘββιίυ ἂ5. βεαίθα ἴῃ {πὸ 
οεηίγα οἵ ἴμ86 ἰὐηίνειβθ Τὴ ποιίοῃ 15 

29-Σ2 

μι ο 
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ἄνωθεν ἐφ᾽ ἑκάστου βεβηκέναι Σειρῆνα συμπεριφερομένην, φωνὴν 

μίαν ἱεῖσαν, ἕνα τόνον" ἐκ πασῶν δὲ ὀκτὼ οὐσῶν μίαν ἁρμονίαν 

ΡΓΟΡΑΌΙν Ῥυίπαρογθαῃ; [ῸΥ Ῥαυτηθηΐάεβ, 
ὙΠῸ αἰΐδοῃθϑ Πἰιτηβ6 1 το {π6 Ῥυ Παρουθδῃ5 
ἴπ {Π15 ρατί οἵ ΗΪ5 βυβίεπι (Ζ6]]ευῦ 1 Ρ. 572)» 
ΒρΡβαῖβ οἵ ἃ σεηίταὶ ᾿Ανάγκη 85 πε οδιιδ8 
οὗ 411] πιονθιηπεπΐ δηά ὈἰσιΠ : 566. 1)1ε]5 
7ροχ. Ον᾽. 335. 12}{- τῶν δὲ συμμιγῶν 
(Ξς. στεφανῶν) τὴν μεσαιτάτην ἁπάσαις 
τοκέα πάσης κινήσεως καὶ γενέσεως ὑπάρ- 
χειν, ἥντινα καὶ δαίμονα κυβερνῆτιν καὶ 
κλῃδοῦχον ἐπονομάζει δίκην τε καὶ ἀν 4 γ- 
κην, τιμᾷ ΖΕΙ]]ετ 1.6. Ρ- 577 21..3. (Ζε]]οεΥ 
ἸΙἀθηίῆθς {πἰ5 ᾿Ανάγκη νι [ΠπῸ σοηΐγαὶ] 
ἢτε οἵ {πῈῸ Ῥυίπαρογθαηβ.) ὙΠπ6 58ηὴ8 
560Π00] 5661} 4150 ἴο πᾶνε Πε]ὰ {Ππαΐ ᾿Ανάγκη 
ΒΓ Πς. Δηα ΠΟ]45. {πΠῸ6 νγουἹα τορεῖΠεΥ 
(Ὀ 1615 1. ας. 321), πα ΖΘ]Π]ῈΓ {ΠῚΠΚ5 1 15 
{Π15 Ἔχίθγπδὶ ᾿Ανάγκη οὗ ννῃϊοῃ Ῥ]αΐο ἤεσα 
ἀν 8115. ΠΙτη56 1 (1.ο. Ρ. 434 722. 3). Βαΐ 1ἴ 
ἰ5. αυϊῖαε οἰθαγ (παὶ Ρ]αῖοβ ᾿Ανάγκη ἰδ ἴῃ 
16 τά 416: 5εὲ6 οἡ ὅτ6 Β δῃηᾶ 621 Α, 8. 
ΤΠε ἱπίεγργείαιίοη οἵ Ῥ]αϊο᾽β 5Βυγη ΠΟ ΠΙ51Ὲ 
οὗ οουγβα 15 Παἰ ΝΝ᾽εοαβϑιίυ δηα [αἂνν 5ΡῚἢ 
[π6 ἰῃτεαᾶς οἵ 11{6--ἰῃς 16 οὗ 186 ὕπι;- 
γΘΥ56 δ5 νγῈ62]}] ἂβ {παΐ οἵ τῶαδη. ἐν τοῖς τῆς 
᾿Ανάγκης γόνασιν 15 Δ Εο0Πο οἵ θεῶν ἐν 
γούνασι κεῖται ἀπ [(Π6 {πε : οἷ. ῬΙΟΟΪα5 
227: 125 ᾿ 

ἐπὶ δὲ τῶν κύκλων κτλ. βεβηκέναι 
ΤΏΘΔΠ5 “15 Ρεσομοα. Ῥγοοὶαθ 221207γ6 520 
ΔΘΒΌΤΕ5 τ5 {παὶ [ῃ6 ϑ΄γθηβ δῖ. Ψυχαί 
τινες νοερῶς ζῶσαι (].ς. 238. 6), Ρθαΐ {Π6 
816 οἵ σουϑα ΟΪΥ ἃ ροείϊς Ποίϊοῃ ἴο 
ἜΧΡΓΘ55 {Π6 “τηπβὶς οἵ {ΠπΠ6 5ρῇθυθβ. (Οἵ, 
“7εγελαγιέ 97 Ἰξριῖεε ν τ “ὙΠεοτθ᾽5 ποῖ {Π6 
Θ᾽ 4}165ὲ οὐῦ νι ἢ ποιὰ Ῥ6 ΠΟ] δέ, Βαΐ ἴῃ 
Ὧ5 τηοίΐοῃ ἠζζε αγι αϑερεί 5ἴπσϑβ." Ρ]αΐο 
βοθβ Ῥεγοῃμά ϑΠαϊεβρθασθ, βειτηρ 1Π6 
ΔΏΡΕΙς οα {π6 ΟΥΌ5 πα τηδκηρ ἴΠ6 τὰ 
βίῃρ. Οὗ, ΜΙηΐοη γεααάες 63 ἢ. “πε 
Πα] εϑιϊα] Θιγεηβ᾽ ΠαυμιοπΥ ὙΠαΐ 51 ΠΡΟῊ 
1πε πῖπε"---ἰὴ Ρ]αίο {Πετα ἀγα ΟὨΪῪ εἰρῃι--- 
“Ἰη[Ο] 464 ΘΡΠ θυ β. ὍὙΠα βενεη Ρ]δηείβ 
ὈΥ {πεῖν πον επιθηίϑ ὑγῈ 6 Βα ρΡΡοββά Ὀγ {ΠῸ 
Ῥγιπμαρογθαηβ ἴο σῖνε ἰουτῃ βουηάδβ οουτα- 
5Ρροπάϊηρ ἴο {Π6 ποίεϑβ οἵ {π6 Ἡερίδομοσά. 
ὙΠῚ5. νγὰθ ΡΥΟΡΔΌΪΥ {πΠ6 οτὶρῖπαὶ ἔουπὶ οὗ 
της “Μιυβὶς οἵ {πὸ Θρῃεγεβ.᾽ [1ιδΐου, 11 ννὰ5 
μεῖὰ {πὲ {Π6 οἴγοὶς οἵ {πΠ6Ὸ ἤχεά 5ίαιβ μα 
Α͵5ο ἃ ποίε οἵ 115 ον, ἀπᾶ ἃ " Παυπιοηνυ" 
ΟΥ πιοᾶδ (ϑε6. ἢ ΠΙ 2398 Εὶ .) ταϑιϊθα 
1|κα {πα οἵ {πε Οοἰδοποτά. ὙΠῈ ὑπάετ- 
Ἰγίηρ ἴάεα οἵ [ῃς8 ἀοοίγπα οὗ {π6 “Μιβῖο 
οἵ {π6ὸ ΘΡἤδιεϑ᾽ νγὰβ νγ»Ὲ}} ὄβχργβεβεά ὈῪ 
Τουγ]δὰβ νμεη Πα βαϊα (Π6 {Ππΐνευϑθα ννὰ5 
1Π6 “ογραηιπῃ 1) εἰ (( δ πβουύ. αἱ αἦδ γιαία 
13: οἷ. αἰδο ΜΙ]οη Οαδ οι ἐλε ΔΛιαΐϊουϊέν 

“«Απᾷ ὈΙά {Π6 Ρ4855 οἵ ἀεασεΖες αἰδοῤ ογρα7: 
ῬΙονν ἢ). 8566 αἷβὸ ποχί ποίβ. 

12 φωνὴν μίαν, ἕνα τόνον: “ἃ 51Π616 
ΒΟΙΠΩ͂, ἃ 5'Π0]6. πηιβῖοα] ποίθ.᾿ ““Δαα!- 
ὰτὴ ἕνα τόνον ΡεΓ ἐρεχθρϑβίη αϑί᾿ (514}}- 
θαυμα). (ΟἿ. Ῥτοοὶαβ 1.6. 236. 27 ἢ. ἡ μὲν 
γὰρ μία φωνὴ δηλοῖ τὴν ἀμετάβολον τοῦ 
τῆς ἐνεργείας εἴδους εἰς ἄλλο καὶ ἄλλο μέλος 
ὕπαρξιν, ὡς ἑκάστης Σειρῆνος ἀεὶ τὴν 
αὐτὴν ἱείσης φωνήν" ὁ δὲ εἷς τόνος τὴν 
ποιὰν φωνὴν ἐδήλωσεν εἰς ἑνὸς ἀπήχη- 
σιν φθόγγου τελοῦσαν᾽ παρὰ γὰρ τὴν τά- 
σιν καὶ ὁ φθόγγος καλεῖται τόνος. ὙΠΕΓΕ 
15. αἷἰβο βεύπαρβ ἃ 5]Π|0}{ γποίουϊοα] εῇθοί, 
{πουΡῊ ε55 {Πδη ἴπ τὸ δεινόν, τὸ μέγα 1Χ 
500 Α. Τῇε τεδαϊηρ ἕνα τόνον 5 σοη- 
Βυπηεα Ὀγ ΡΙαΐ. οἷ αγιῖ7γι. 2707. 1020 Ὁ 
Πα Ῥγοοὶπ5 272 777,1. 250 Ο ἃ πα 722 γεηι. 
1.ο. εἴ 4]. 1 15 απο] ἴο ἀπάευβίαπα 
ἀνὰ τόνον, νν]ο ἢ Ηδγμμαπη αηα αϊΐευ 
τεδά, [Ὁ]]ονίησ Φ δῃά ἃ ίενν 1πίευιουῦ 
Μ5858. ἀνὰ τόνον σου] ΠΑΓαΪν τπθαῃ “ΟΠ6 
ποΐβ βϑοῇ,᾽ ἂἃ5 ΠΠευπηδ πη ΒΡ ΡΟβαβ. ΔΉ 
τεραγὰ ἴο {πεὶ ἁρμονία 1[56]{, {Π6 ῬΙτΟἢ οὗ 
[Π6 βθνείαὶ ποίεθβ νν1}} οἱ σουτβα 6 ἀε- 
τουτηϊηθα ὈΥ ἴπ6 βρεεᾶ οἵ [πε αἰεγεπί 
ΨΠΟΥΪ5 (οἴ. ΝΙΙ 530 Ὁ 21.), 50 {παΐ 1 να 
ΕΧΡΙΕ55 {Π6 ποίεβ ΌΥ ἴπΠ86 παπλεβ οὗ ἴΠῈ 
οἶγοϊος ννΒῖοἢ Ρτοάποα πετη, {πε ἁρμονία 
ψν1}1 Ὀὲ :-- 

Οἴτοῖε οἵ με ΕἸχεᾶ ϑίαγβ (νήτη) 
.. Μοοπ 
9. ΘἿΠ 

ψεπαιβ 
ΜεζουτΥ͂ 
Μαῖβ 
Ταριτεγ 

ΕΣ ΠΕΡῚ ϑαίαγῃ (ὑπάτη) 
1 15. οἴδαὺ {παΐ Ρ]δίο 15 {π]ηκίησ οὗ ἃ 

βουῖ οἵ πιοάβ (ἐκ πασῶν δὲ ὀκτὼ οὐσῶν 
μίαν ἁρμονίαν ξυμφωνεῖν), Ὀπὶ 1 να 
ἀπαεογβίαπα ἅμα ἀλλήλοις 5{Ὑ1Ο{]ν, {ΠΕΥδ 
111 ΟὨΪΥ 6 5ἰχ ποίεβ, θθοαιβε Μεζοιτγν, 
ψεπι5 δηα {Π6 ϑη ν}1}} δα ἤανα ἴΠ6 
581ὴη6 ποίβ. [ΙΒ ] 1165 οἱ {115 δοτί ταὶ 
μᾶνε του] {πε Ἰαΐεσ Ῥυιπαρόγθδηβ, θα 
Θοδτ ον Ρ]αίο, Ἰθαβὶ οἵ 411] ἴῃ δῇ ἱπηαρτη- 
αἴϊνε ρἱοΐασα οἵ [Π15 Κὶπᾶ. δῆς ποίς δον- 
Ἔν οΥ {παΐ δοοογάϊηρ ἴο Ρ]αΐο {π6 βρεεά οὗ 
1Πε ῥ]απείβτταχοερίὶ πὶ [ῃΠ6. σαβα οἵ {Π6 
Θυη, ἴδηι απ Μεζοῦτυ --- αἸ Πλ] ΠἾ5Π65. ἰὴ 
Ῥτορουίίοη. ἴο {Πεὶγ ἀἰδίαποε ΠΌσα {Ππ6 
Ἑδυῃ. Νον ννὲ ΠΊΔΥ γβαβ ΟΠ Ό]Υ ΒΌΡΡΟΘΕ 
ται Ρ]αίο {πουρῆς {π6 πιοῦε ἀϊβίδηϊ 
ΡΙαπεῖβ ἴοοῖς ἸΟΠΡΕΥ ἴο σομρ] θεία {ΠεῚγ 
οΥΌΪ τΠδῃ ἴΠοβεὲ νΠ]οἢ ἀτα ΠΘΆγοῚ, 50 {πᾶΐ 
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ξυμφωνεῖν. 
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ἄλλας δὲ καθημένας πέριξ δι’ ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ' 
΄ , ΄ “ 5 “ Γ' 

Ο ἑκάστην, θυγατέρας τῆς ᾿Ανάγκης, Μοίρας, χλευχειμονούσας, στέμ- 
ματα ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἐχούσας, Λάχεσίν τε καὶ Κλωθὼ καὶ 
ἾΑΪ ο 6 - Ν 3 “- ὌΣ ΄ - 7ἷ Δ Ἷ Ν 

Τρ πον, υμνειν σρος Τὴν τῶν εἰρηνῶὼν αρμονίιᾶν, αχέσιν μεν 

ἊἍ Ν τὰ γεγονότα, Κλωθὼ δὲ τὰ ὄντα, ΓΑτροπον δὲ τὰ μέλλοντα. καὶ 

τὴν μὲν Κλωθὼ τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἐφαπτομένην συνεπιστρέφειν τοῦ 

ἀτράκτου τὴν ἔξω περιφοράν, διαλείπουσαν χρόνον, τὴν δὲ Ατρο- 
-“ -“ Ν Ν 9 Ν , 

πον τῇ ἀριστερᾷ τὰς ἐντὸς αὖ ὡσαύτως" τὴν δὲ Λάχεσιν ' ἐν μέρει 
« ΄ ε ,ὔ “-“ ἄλλ , 
εκαάτερας εκατερᾳᾷ ἢ χειρι ἐφάπτεσθαι. 

1 15. ΕΥ̓͂ πΠῸ τηθδη5 ἱπηργοραῦ]Ὲ {Παΐ 1π 
βρεακίηρ οἵ (ῃε βρεεά οὔ {πε ρ]απβίασυ 
πιονοτηθηΐβ, Ρ]αΐο γθα!]ν Πας ἴῃ [115 τηϊη4 
{πε της οοοιρίο Ὀγ τῃ6 οὐαὶ Ρεγοάβ 
πὰ ποΐ {πε ταῖα οἵ ργοργδβββίοῃ οἵ {πε 
ΡΙαηδίβ ΓΠπϑπηβεῖνεβ. 8566 αἶβὸ αθονε οἡ ἅμα 
ἀλλήλοις. [ἡ τπᾶΐ οα56 {ΠῸ οσἴανα νν}1}} ΡῈ 
σοιηρίείθ, θεοαῖιβα ἴῃ οὐαυ ἴο σοπιρ]θία 
τποὶνγ οὐ ἴπ {Π6 βϑατὴβ {ἰπι6, ἴΠ6 ὅπη, 
Ψψεπιβ ἀπὰ Μογουσυ 001} Πᾶνα ἴο ἴγᾶνεὶ 
αἱ αἰ εγθηΐ ταίεβ οἵ Ξρεε. Τιδίθυ νυ υἹθυβ 
Κπονν 411 ἀρουΐ {πῸὸ Μαβῖς οὗ {πε ὅ'ῬἜεεβ, 
πὰ ἃ ομοῖγ οὗ εἰρῃέ Νϑο- ΡΥ Παρούθδῃ5 
νου Ππανα μα πὸ αἰ Ποα]ν ἴῃ γαπάϑυ- 
πο 1 ΟΠ. ἃ 5118}} βοαϊε: 566 ἴου βχϑιῆρὶθ 
νοη 76π᾿5 771ες. .δεγ. ΟΥ. ῬΡ. 241 }., 271 8., 
“181. ΟΠ αἰϑο Ζει ]ουῦ 1 ΡΡ. 429---434- 
617 15 Μοίρας, λευχειμονούσας. 

Ετῦρ 1.5. Ρ. 300 72. 3 {πΠ|ηΚ5 (Π15 δῇ 
Οὐρῆίΐς {γαϊϊ, οοπιρατίησ δας. 253. ΑΒεὶ 
Μοίρα----λευκοστόλους. 

τ6 ἐπὶ τῶν κεφαλῶν. ὙΠε56 ννοτᾶϑ 
τε Ὀτδοκείεα Ὀγ Πεινεγάθη, οὐ [Π6 
στοιπηᾷ [Παΐ περὶ τὰς κεφαλάς ννοι]4 4]οηα 
θὲ σοοά Οτεεὶς, δἂπ ορὶ πίοη νῃΐοῃ ἔδυ 
50 ΠΟ αΥθ 911] 5Παγθ. 

17 (Λάχεσιν μὲν κτλ. ΤιΔοΠ 6515 ἰβ (Π6 
Ἑδίβε οἵ 6 Ραβϑί, ΟἹοῖμο οἵ [πε Ῥυδεβεηΐ, 
Δη4 Αἰτοροβ οἱ ([Π6 Βαίΐατα: οἵ. δατυς 
οὔύο ο, ψῆετε Ρ]αΐο ἀρρύονεβ οἵ {πε 
δποῖθηΐ {ται !οη Λάχεσιν μὲν τὴν πρώτην 
εἶναι, Κλωθὼ δὲ τὴν δευτέραν, τὴν "Ατρο- 
πον δὲ τρίτην ἀτιὰ ῬΙΟΟΪτ5 1.6. 244. 20 ἢ. 
ΤῊῈ ροϑιτοηβ οὐ 1 δοΠεϑὶβ αηα Αἰτόροβ 
ὙΕΥῈ Ξοιηθίϊηθ5 ἱπίθυοῃδησεά, ἃ5. ἴου 
ΘΧΘΙΏΡΙ6 ἴῃ [Ατὶϑὲ. } ὧδ γετεγιαΐο 7. 4ο1Ὁ τ ἢ. 
τέτακται δὲ κατὰ μὲν τὸ γεγονὸς μία τῶν 
Μοιρῶν, "Ατροπος, ἐπεὶ τὰ παρελθόντα 
πάντα ἄτρεπτά ἐστιν, κατὰ δὲ τὸ μέλλον 
Λάχεσις (εἰς πάντα γὰρ ἡ κατὰ φύσιν μένει 
λῆξις), κατὰ δὲ τὸ ἐνεστὸς Κλωθώ, συμπε- 
ραίνουσά τε καὶ κλώθουσα ἑκάστῳ τὰ οἰ- 
κεῖα : οἵ. α15ο ῬτΟΟΙ 5 ].ο. 2.4.4. 

190 τῇ ϑεξιᾷ χειρί. Τὴδε τίρῃι μαμὰ 
ἃς τοοογνεα ἔου ἴῃ ουΐετηηοϑθί σγπου], ΟΥ̓ 

οἴγοὶα οὗ [ῃ6 ϑδπηθ, ννῃοῃ 15 {Π6 τῆοσα 
Βοποιγαῦϊα, πα 156], ἀσσογαϊηρ ἰο 7772. 
26 σ, τῆονϑβ ἐπὶ δεξιά: [ῃ6 Ιεἴς ἔου (Π6 
1655 Ποπουγδῦϊθ οἴτοϊα οὗ [Π6 Οἰμου, ν ΠΙ ἢ 
τηονε5 ἐπ᾽ ἀριστερά (10.). Ῥγιπαρσογθδῃ 
᾿ηἤτθποα 15 ἀου ὈΕ1655 αἴ ννουῖκκ ἀραΐη Πετα: 
ὍΝ όὅτ4 Ο71:. 

συνεπιστρέφειν : ““ ΟΠ} πη δίΓα βἰ πη] νοτ- 
ἴαγε" (ΕἸςἸ Πι5). 

20 τὴν ἔξω περιφορὰν κτλ. ΤῊε οἴτοῖα 
οὔ. [Π6 ϑαπηα πηᾶὺ 6 ἴδ]κεη ἃ5 {ΠῸ ἴγρε οἵ 
[Πδὲ νν]ο ἢ “15᾽: ἤδποα 1ἴ 5. δηίγαβίθα ἴὸ 
ΟἸοΙΠο, {Π6 Βαΐε οἵ τὰ ὄντα. ΤΠΕῈ σουγβα5 
οἵ 1πῈ ΡΙδηδίβ οὐ “νη θυ ηρσ᾽ βἴαυϑ ἅγῸ 
ΒΥ ΟΠ] οὗ ἴΠ6 πηϊςζπονγη δηα (α5 ἴΐ 
566 ΠῚ5 ἴο τ15) πποδγία!η Επίαγθ, 50 {Παΐ ΓΠΘΥ 
ΑΥ6 ΔΡΡυορυίδίεὶν σίνεπ ἴο {πε αίε οἵ {πῈ 
Εὰπίαγα, 1.6. Αἴτοροβ. διαλείπουσαν χρό- 
νον ΤῇΘ8Πη5 “ἰδανίπρ ἰπίθγναϊβ᾽ 1.6. “1τῸΠὶ 
(ἰπη6 ἴο {{π|6.᾽ ΟἸοίπο Ἰεανεβ οἢ οςοα- 
ΒΙΟΠΔΙΥ ἴο τπηᾶῖζα τοοτὴ ἴου ΤΙ ΟΠ βῖβ, ἃ5 
Ρ]αΐο Ἔβχρίαϊηβ ἴη τὴν δὲ Λάχεσιν Ὀεΐονν. 
ΘΙ] ΑΥν αἶβὸ Ῥυοο]ι5 ].ο. 252. 8. 

2ι ὡσαύτως: ἰ.6. διαλείπουσαν χρό- 
νον. 

Θ17 τ, 0 21 τὴν δὲ Λάχεσιν κτλ. : 
16. 1 Δοἤ 6515 ἰαγϑ ΠΟΙ οἵ εἰ Ποὺ ἴῃ 
ἴὰγη, ἴἢ86. οὔθ νι {πὸ οπς Παῃηά, [Π6 
οἴου νι τ[Π6 οἰ μοσ᾽ (“ἀν εοῃβοὶηα ἅδη 
οἴπθη πϊΐ ἄεσ οἴπθη, θη απάφγῃ τηϊΐ 
ἄογ απάθγῃ δηρτειίθ πα ἡ ϑοπηθι θυ). 8516 
ἴὰγη5 (Π6 εἴγοὶθ οἵ ἴπΠ6 ϑαπὶθ νν ἢ Ποὺ 
τρηΐ Ππαπά, {Π6 οἴ μοΥβ5-- Ποῦ ἰγθαίθα ἃ5 ἃ 
βίηρ]ε περιφορά ἃ5 ἴῃ 77»1. 530 Ο--Ἰἢ 
Ποὺ ᾿ξ. ὍὉὍῃδ {ταῃϑ]αίίοη “Ἰαγίηρ ΠΟΙ οὗ 
ΕἰΓΠοὺ ἴῃ ἴατη, ἤἢγθῖ ν ἢ πα Παπα ἀπά 
(θη νι {Π6 οὐπεγ᾽ (Τοννεί) 5. ποῖ, Τ 
{ΠτηἸς, ννμαΐ Ρ]αΐο τηδαηβ: ἰου τ ννου]Ἱά 
56 ῈΠῚ ἴγοιη ννηαΐ ἰ5 βαϊά οἵ ΟἸοίπο απὰ 
Το 6ϑὶβ {παΐ {πὸ τρις Παηα 15. ΔΡΡτορτῖ- 
αἰδα ἴο {Π6 οἴτοῖε οἵ ἴπΠ86 ϑδπιθ, [Π68 Ἰε[ ἴὸ 
(αὶ οὗ ἴα Οἴδοῦ: 566 οἡ όιγ7γσα. ΤῇἊ 
ννοτᾶς ἐν μέρει --ἰξ ΤῊῇῦ νῖϑνν 15 τίρῃι--- 
ὈΘΙοηρ ΟὨΪΚ ἴο ἑκατέρας ἐφάπτεσθαι ἀπά 
ποῖ αἰϑο ἴο ἑκατέρᾳ τῇ χειρί. ΑΒ [Πε ἴαϊε 

20 
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ΧΝ. Σφᾶς οὖν, ἐπειδὴ, ἀφικέσθαι, εὐθὺς δεῖν ἰέναι πρὸς τὴν 
Λάχεσιν. 

ἣν 5 Ν Ὁ “ Ν δι ΄ “- 

προφήτην οὖν τινὰ σφᾶς πρῶτον μεν εν τάξει διαστῆ- 
Μ , 5 “- Ὁ , 3 7 

σαι, ἔπειτα λαβόντα ἐκ τῶν τῆς Λαχέσεως γονάτων κλήρους τε 

καὶ βίων παραδείγματα, ἀναβάντα ἐπί τι βῆμα ὑψηλὸν εἰπεῖν" 

᾿Ανάγκης θυγατρὸς κόρης Λαχέσεως λόγος. 

ἀρχὴ ἄλλης περιόδου θνητοῦ γένους θανατηφόρου. 

ψυχαὶ ἐφήμεροι, 
οὐχ ὑμᾶς 

Ῥαβί, 1,δομθϑὶς ΠΕΥ σοπίγθυεβ ἴο ὈΟΙΠ 
τονο] αιοηβ : ἰοῦ οὐ {πΠ6 Ῥαβί ἡδθβρεῃαᾶβ 
Ῥοίῃ (με Ῥιεβεπέ δἀῃά {πὸ Επίαγθ. ἃ 
ΘΙ ΠΉ]1Α7 Ιεθ 15 οοηνευθα, ὈΥ ταργαβοηῖς- 
ἴηρ' {Ππ6 Ἰοΐβ ἃῃηα 58 }}065 οἵ ᾿ϊνεβ 85 ᾿γίηρ' 
ἴῃ {Π6 Ἰὰρ οἵ Το θϑὶβ: οἵ. α]ϑὸ ύζο ἃ κατὰ. 
συνήθειαν---αἱρεῖσθαι πιὰ 620 Ἐ 22. 

617 "--Θ19. κ .4: σοοῦι ας ἕλεν αγ7ιωεαῖ 
τεῤογι ἐδ σεέγιθ, λε δοτεὶς τῦε76 κα ζῥοαῖ τιο7 
ἕο εἤοοσο γετυ {21065. 1716 ογε27 οἵ εὐοοσῖγηρ 
τὐᾶς εἷοίογ γεγο ὧν ἰού; ὁμέ ἐλεγε τὐέ7γὲ 
1717) 771076 “σατηῤίος ο7 {ΐφές ἐλαγι ἰοίς, 
αγια φεῦ») σοτεὶ τυᾶς 7:46 γερῤογισζίο 707 
175 οτογῖ εὔοῖεθ. 7116 τηογδηιέ ο7) «Ποΐσο ἐς 
ἐΐδ σιῤγέηιο εγίσίς Οὗ ομ7' 7αΐε, αι] ἐξ 
ὀελουδς τε5 ο σῤαγ πὸ εΠογἐ ἐο δφειιί ο2ε7- 
δοίτες 707. γεΣ7ο γι ἐλ αὐδγαςέίογις ο7 τυεαϊέζ 
αγιαἱ ῤοτυογ,, αγιαἴ σοἰθείζη 126 ὀεέζεγ' {7ε, 

ἐλαΐ τς, {6 {76 97) φήγέζεο. 
27 ᾿Ανάγκης κτὰ. ῬγΟΟΪιιδ᾽ ΓΕΠΊΔΥΪΚ5.. 

οἡ 1ῃς βίυ]ε οἵ [Π15 βρεθοῖ ἄδββεσνα δἰίεη- 
τἰοη: πανταχοῦ μὲν ὁ Πλάτων νοῦν ἣγε- 
μόνα προστησάμενος ὧν φθέγγεται νοερῶν 
ὄντως ἐπάξια φθέγγεται θεαμάτων" ὅταν 
δὲ καὶ τοὺς κρείττονας ἡμῶν ἀπεικονίζηται, 
σαφῶς ἐνθεάζοντι προσέοικε καὶ τοὺς 
φοιβολήπτους μιμεῖται, ῥήματα ἀφιεὶς ὧσ- 
περ βέλη νοῦ γέμοντα καὶ ὑψηλῶν ἐπι- 
βολῶν᾽ συνεξορμώσης δὲ αὐτῷ τῆς ἑρμηνείας 
ταῖς νοήσεσιν ἀκαλλωπίστως συνεστραμ- 
μένοις μὲν χρῆται φθέγμασιν, ἀπολελυμένα 
δὲ ἀπ᾿ ἀλλήλων αὐτὰ διίστησιν τὴν ἀπό- 
λυτον μιμούμενος θέαν τῆς ψυχῆς ἀπ᾽ 
ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλα πηδῶσαν᾽ οἷα καὶ διὰ 
τούτων ἐργάζεται τῶν τοῦ προφήτου λόγων, 
ἐν ἐλαχίστοις μὲν ἀπεριήγητα νοήματα 
συλλαβών, ἀσύνδετα δὲ τὰ πλεῖστα φθεγ- 
ξάμενος, συστρέψας δὲ τὰ κῶλα τοῖς αἰνίγ- 
μασιν παραπλησίως (].ο. 2690). ὙΠΕ οτμηϊ5- 
δίοη. Οὐ δυίο]εθ. αἰθδοὸ δπ5. αἱρπιν ἀπά 
ἸΏ ΡΥΘΘβίνεμαβϑ: οὗ. ΝἿΙ 518 Α δἱ. 

Ψυχαὶ κτὰ. Ῥ]αΐο Ἰοοβθὶν 64115. {Π6 
50115 ἐφήμεροι, Ῥδοδιι56. {Π6]Γ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ 
ὙΠ Ῥοᾶν 5. ἰγαηβιθηῖ. [ΤΙ {ΠΘ᾽Ώ56]ν 65 
Οἵ οουγθθ, ἴπϑὺ ἃἴα ἱπητη σία! --- ψυχὴ 
πᾶσα ἀθάνατος (}λαεαῖγ. 245 6). Πα 
ἐχρΙαπμαίΐοη οἵ Ῥυοοϊβ ἰδ ϑοιηθνῃδί 
αἰ Πδγοπί, δηα, δ5 οἴϊθῃ ΠΆρΡρθηβ, ἴοο τ6- 
ςοηαϊίε ; τὰς μὲν ἀνθρωπίνας ψυχάς, οὔτι 

γε πάσας, ἀλλὰ τὰς γενέσεως ἐπορεγομένας 
ἤδη καλῶν ἐφημέρους, ὡς θνητῶν καὶ ἐφη- 
μέρων ἁπτομένας (1... 270). περιόδου 
Τῆθ8η5 οἵ οουβδα τῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ 
γένεσιν περιόδου, νἱΖ. ΤΙΟΟ ΥὙ6Α75 (5 ρτα 
615. 21.); δηᾶ θανατηφόρου, “{ταὰρῆς νυν 11 
ἄδβαίῃ,᾽ “ἀβαίῃ- Ὀγ ηρΊησ ᾿ ἀρύθαβ ἢ πε- 
ριόδου. : 

617 Ὁ,Ε 28 οὐχ ὑμᾶς-- αἱρήσεσθε. (ΙΓ. 
ἴηἶα ὅ2ο0 "Ὁ, Ε ὃν εἵλετο δαίμονα---φύλακα. 
ξυμπέμπειν τοῦ βίου καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν 
αἱρεθέντων. ἘΔΟῊ Ἰπάϊν!πι8] 501} 15. δο- 
σοΙηραηϊθα {Πγουρῃοιξ 115 116 οα δατίἢ 
ΌΥ 8 δαίμων οἵ 1ῖ5. ογῃ. 115 δαίμων 15 
1Π6 Ῥευβοῃϊποαδίϊοη οὗ 115 ἀδββδίϊηυ [Πγουιρ- 
ουὐξδ [μαὲ ῥδυίοα]αῦ [1{π---ὶϊθ σογζτές ἴῃ 
5ῃοσί, αλότις οὐ αἕθγ (Ηου. 22. 11 2. 180), 
δοσογαάϊηρσ 85. {Π6 508] 15 εὐδαίμων ΟΥ̓Κκα- 
κοδαίμων. ὙΠΕΙΘ ἅττα ποῖ ἃ ἴδνν {Ὑ8665. 
οἵ 115 Ῥθ]1οΓ Ῥείοτα τῆς {πῆς οἵ Ῥ]αίο, 
ε.σ. 1 ΗἩδτδο |5᾽ ἰαμιοι5 βαγίπρσ ἦθος 
ἀνθρώπῳ δαίμων (727. τ2ι Βγνναΐει) ἴῃ 
Ριηά. Ολ 13. 28 Ζεῦ πάτερ---Ξενοφῶντος 
εὔθυνε δαίμονος οὖρον, ἀη8 οἴϊοη ἴῃ 
Ἐλαυ ρθε (Ἔχαηριεα ἴῃ ΝΆΡΕΙΒΡΔο ἢ 
ΔΝιαεάλοηι,. 7 δοῖ, Ὁ. 113); ἀπά την 
(1.ς. Ρ. 480) ἰ5 πο ἄοιθὲ τἰρῃὶ ἴῃ Πο]αϊηρ 
[Πα {[Π6 ἀοοιτίηθ νγὰβ ποῖ δβχοϊαβίν ον 
Οτρηΐϊς οὐ Ῥυίπαρούθαθ. Ἀοοογάϊηρ ἴο 
1πΠ6 Ῥορυ]αῦ νανν, νυ ῖοὴ ΡΊαῖο Βἰμη5.] 
15. σοπῖθηΐ ἴο τηᾶκθ τι86 οὗ ἴῃ δ λαεῶ. 
1ο7 Ὁ ὁ ἑκάστου δαίμων, ὅσπερ ζῶντα 
εἰλήχει, με ἀο ποὶ εἴσοὔσό οἵἵὐ δαίμων, 
Ῥαΐ ὔξ γδίπου δἱ]οίίεα ἰοὸ 1: οἵ. Ζζεοον. 
4. 40 αἱ αἱ τῶ σκληρῶ μάλα δαίμονος, ὅς με 
λέλογχεν, πα [η6 ἤπε 1ἴπ65 οἵ Μεπαπάοῦ 
ἅπαντι δαίμων ἀνδρὶ συμπαρίσταται | εὐθὺς 
γενομένῳ, μυσταγωγὸς τοῦ βίου (Μεῖη. 
ἔγαρ. Οοηι. Ογαξξς. 1 Ῥ. 238), ἰορσείῃεῦ 
νὰ Ἡ ποΥ .1. ΧΧΤΙΠ 70 (κὴρ) ἥπερ λάχε 
γεινόμενόν περι ἴῃ {π6 δηρμαίίς οὐχ 
ὑμᾶς δαίμων λήξεται, Ῥ]αίο ῬγοΟΟ]ΑἸΠ15 [15 
ἀἰδδθηΐ ἴτοπὶ ἐπ ΡοΟρΌΪΑΥ νίαν: {πῸ ἴη- 
αἰϊνίάπαὶ 15. Ἴφεδοί γὙαβρομβ1 0] 6. [Ὸγ ἢ15 
ἀεβίϊηυ (ἀλλ᾽ ὑμεῖς---αἱρήσεσθε.. ἨἩδησα 
αἰτία ἑλομένου" θεὸς ἀναίτιος. ΟἿ ἰΙαἴθΓ, 
ΘβΡθοῖαΠν ϑίοϊς, ἀθνεϊοριμθηία οἵ {Π6 
ἀοοίτηθ. οὗ ἃ δαίμων 5ε86 οΠμάς γεελει 
ΠΡ. 816᾽:. 8686 450 οὴ 620}. 



οΘιτὃ ΑἹ] 

ἘΠῚ δαίμων λήξεται, ἀλλ᾽ ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσθε. 
λαχὼν πρῶτος αἱρείσθω βίον, ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκης. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΟΘ Ι 455 
-“ ᾿] 4, 

πρῶτος δ᾽ ὁ 
ἀρετὴ 30 

Ν ᾽ ΄ «ὃ “-“ Ν 2 ᾿" Α Χ Μ » Σ 

δὲ ἀδέσποτον᾽ ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆς 
“ “ 

ἕκαστος ἕξει. 
ς ΘΑΝα ο « , - Ἁ 2 ΄, 

αὐτιώ ἐλομένου θεὸς ὠναίτίος, 
-» ., 

ταῦτα εἰπόντα 
« 41. καὶ ’ὔ Ἁ ΄ὔ οὐ Ωκι 5 ΕΘΝ “ 

ῥῖψαι ει σ΄πτῖῷαντας τους κλήρους, Τον Οε “ταρ αυτον “πέσοντα 

“ 5 -" Ι ᾿ 

ἕκαστον ἀναιρεῖσθαι, πλὴν οὗ. ὰ Χ ε » . 
[ δὲ ουκ Εεαν. 

κ , τῷ δὲ ἀνελομένῳ 
“-“ »-»“ Ω Ἂν -“ 

618 δῆλον εἶναι, ὁπόστος εἰλήχει. ] μετὰ δὲ τοῦτο αὖθις τὰ τῶν βίων 3ς 
, ΕῚ Ἁ , -»" “ 5 Ν χ “-“ ᾿Ὶ 

παραδείγματα εἰς τὸ πρόσθεν σφῶν θεῖναι ἐπὶ τὴν γῆν, πολὺ 

30. συνέσται ΑΞΞ φ: συνεστε (:ἰε) Α. 
ἥδε φ. 85: 

29 πρῶτος- βίον. 8:6 οἡ ὅτι8 α 
πολὺ πλείω τῶν παρόντων. 

30 ἐξ ἀνάγκηΞ. ὙΤΠΕ ομοῖςθ, {πουρἢ 
ἴτεβ, ἰ5 ᾿σγανοσαῦ]α: ἐνεδέχετο γὰρ καὶ 
ἄλλον βίον ζῆν, ἀλλὰ πρὸ τῆς αἱρέσεως, 
μετὰ δὲ τὴν αἵρεσιν ἀδύνατον (Ῥτοοϊαϑ 1].ο. 
275)- 
ἐἈρετ δὲ ἀϑέσποτον. ““Μοτγία]5 {παῖ 
σου ἔο]]ονν τηθ, Πονα Ψιγίαθ, 5η6 ἀ]ομα 
ἰ5. ἔγθε" (ΜΙἊοη Οὐηῖς τοῖϑ ἢ). Οπ 
ῬΙαᾳῖοηϊο ΡΥ ποῖρ 65, ἃ [Ὠἰπρ ἐς ἴῃ 50 [47 ἃ5 
ἴ 15 φορά (ΝῚ 509 Β ἢ), 50 ἐπμαΐ οὐγ 
{τπθϑὲ παν: π8]}1} 15 ΠοΟΙΠΙηΡ ΠΊΟΥΕ ΟΥ̓ 
1655. 18δὴ {παὶ ψνῃ]οἢ ἰδ {πΠῸὸὶ Ῥεβδὶ δηάᾶ 
ΒΙσ]αβὲ ρατί οἵ οὐσγ παίασε: οἵ. {πὸ ννοσβ 
οὗ Αὐιβίοιθ, ψῆο ἴῃὴ 2,2... λζθ Χ ἢ. 
1178" 2 πλατωνίζει 8ἃ5 [Ο]]ον" 5: δόξειε δ᾽ 
ἂν καὶ εἶναι ἕκαστος τοῦτο (1.6. τὸ κρά- 
τιστον τῶν ἐν αὑτῷ), εἴπερ τὸ κύριον καὶ 
ἄμεινον. ΧΝ'ὴῆᾳ {Πετείογα αἰΐαϊη οὐσ {116ϑὲ 
ἀθνθιορηηθηὶ Δηα ΘΠ]ΟΥ ΟἿΓἿΓΟ ΟΠΙΥ ἵτπα 
Δ ογν 85. ᾿ἱπαϊνι τα] ὈῪ Ὀεοομηϊηρ 561- 
νδηΐβ οἱ Ψίσίαθ. Τὴ ἴῃ τνοχὰς οἵ ἀοείπε, 
1,45 Οεβεῖζ πὰ απ ὑπ5 ΕΥεΙΠεῖΐ 
βεῦεη." Ῥχτοοϊαβ᾽ σοπλμθηΐ, ἱΠοιρ ἢ ἔπιε 
Δῃα ᾿πβίσαοίίνα ἃ5 ΤᾺΥ ἃ5 ἴἴ σοαββθ, 4065 ποΐ 
ΕΧχἢδιιβί {Π6 βἰσηϊῆοαποα οἵ Ρ]αίο᾽β βαγιὴσ: 
ἀδέσποτον δὲ τὴν ἀρετήν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ 
ἐφ᾽ ἡμῖν μόνον, ἀλλὰ διότι τὴν ψυχὴν 
ἐλευθέραν ἀποτελεῖ τῶν πικροτάτων δεσπο- 
τῶν, οἷς ἡ δουλεύουσα τῶν ἀγαθών στέρεται 
πάντων (].ο. 276. 56. (ΓΙ. αἶξο ΡΙ. Κεῤ. 
1 3200 δῃ( Θβρϑοῖδ!ν Χρη. 272622. 1᾽ 5. 
3--59).. Τὴδ σεῦ οὗ ἴῃς Ρ]αίοπὶο ἀοο- 
{τη8 οὗ γτηοῖα] [Γθράοιῃ ἰβ ἴο Ὀ6 ἰοιηά ἰῃ 
1η6 ϑοογαίίς οὐδεὶς ἑκὼν πονηρός (566. οῃ 
ΙΧ 577 Ὁ, Ε): ἴον 1ῖ5. 5646], ννὲ ϑῃου]ά 
Ἰοοῖς ἴο {πε ϑιοϊς [Ππθοῦν οὗ {π6 ἐγεεάοπι οὗ 
1Π6 νν]56 πηδὴ (ἐλευθέρους τοὺς σπουδαίους 
μόνον Ζεῆθο ἂρ. Ὦ. ἴἷ,.. ΝΙ: 232): 566 
ΘΒΡΘΟΙΑ ἢν ἘρΙοϊθίας. απο. Ἐφ έωί. δίοό. 
31 εἃ. ΒΟΠΘηΚΙ ἐλευθερία καὶ δουλεία, τὸ 

εἰλήχει ΑἸ: εἴληχεν Α2: 
ἐ 5’ : εδε (-2ὴ ΑἸ: ἔδει Α΄: 

ἤλεγχε Ζ- 
34- ὃ 

εἴληκε (“1ε) Κα Ὁ» 

μὲν ἀρετῆς ὄνομα, τὸ δὲ κακίας ἀπᾷ (ἢ8 
σΠαρίευ περὶ ἐλευθερίας ιν. 2 Ἴτεεγζο αν τ. 

32 αἰτία.-- ἀναίτιος. (ἷ 11 379 Β ἢ. 
804 7771. .2 Ὁ. Τῆς ννΠΟ]6 οὗἉ 1, ἢ 65 ἰ5᾽ 
5ΡΕΘΟἢ 15 [τα πιθητΠν αιοίεα οΥ τείευγεα ἴο 
Ὀγ ἰαΐεγ ὐθεκ ννυιεῖβ (566 {Π6 σείει μα 
ἴῃ ΘοΠηεἸ ἀθυβ ποίθ), δπα {Πε56 τνογάς ἴπ 
Ῥαγτοι]αν θεσαπλα ἃ Κιηα οἵ γα] γ]ΠΡ-ΟΥΥ͂ 
Δθοηρ {Π6 ΟΠαπιρίοηβ οὗ {Π6 τεεάοχῃ οὗ 
1Π.6 Μ}1}} ἴπὶ {Π| βαυ]ν ΟΠ γϊβίίδη ἐγ (Π᾿δίθυι 
Δίεζ. Ρ. 115722.). ΑΟὔΡαβί οἵ Ρ]αἴο ἐουπα δὲ 
Τιθαγ δηα ἀδίϊηρ ἴγοτη ἴΠ6 ἢγϑξ οθηίαυΥ 
Β.0. Ῥεδῖβ {πε ᾿ῃπβουϊρίίοη αἰτία ἑλομένῳ 
(52). Θεὸς ἀναίτιος, τοσείπεῦ ἢ ψυχὴ 
πᾶσα ἀθάνατος (ἔτοτη “λαει7. 2.4.5. 6). 866 
ΚΑΙΡῸ] ΙΟΙΒ. τιορό παοίεα Ὁγν Π]είθυ ἢ 
1... ΜῈ τΠ6 ϑθμεμθηξ 11561{ οἵ, Ζατυς 
9004 8-- Ὁ. 

ΘΙΒ Α 2 πολὺ πλείω τῶν παρόν- 
των. (ἢ, ὅ198, όζοσ. ΤΠ σοιηθὶπα- 
το οὗ κλήρωσις ἀπ αἵρεσις, νη Ϊο ἢ ἀρ- 
ΡΘδΥβ Α͵5ὸ 1ὴ Φλαεωγ. 240. Β, 15 Δορογα σ᾽ 
ἴο ὙΠοΙΡ5Οη “(84 τηγίΠ]οαὶ τηοᾶὰθ οἵ τε- 
ΘΟΠΟΙ Πρ [γεθάοπι ἀπ προθβϑίυ---οΠοΐσα 
Ῥεϊηρ 1δἴ ἔτεα ππά θυ Πμη τη σο πο 5.᾽" 
1 τπιηἰς (π6 ᾿ηἰτοάποιίοη οὗ ἴῃς ἰοΐ ἰ5 
ταΐηου ᾿πίεπάθα ἴο δοσοιηΐ ἴῸγ {πε σοη- 
βρίσαοιια ᾿πθα πα} 1165. Ὀδίνγεαη ἀϊδγθηϊ 
ἸΏΘη ἴῃ τεϑρθοῖ οὗ δἼοϊάεηίς οἵ ὈΙγΙῚ, 
ἰοτίαπθ ἀπά {πΠ6 οἴπθν ἀδιάφορα προηγ- 
μένα (ἴο 88 ἃ 5ίοϊς [Ἔγη]). Οδίσγῆς ῥαγὲ- 
ὄϊε5, ἃ 501] νου Ἱὰ Ρυθϑα μη Ὀ]Υ 5ε]θοῖ ἃ 
μετρίως κεχορηγημένον βίον : ἡγῇ ετα ᾿ ἀοο5 
Ποῖ, γα ΤῊΔΥ 5ΈΡΡΟΒΘ, ἴῃ φϑηδίαὶ, ἰἰαΐῖ 
τῃ6 κλήρωσις σΟὨ}}6116ἃ 1 ἴο σἤοοβα ἰαΐθ. 
ΟἿ. ῬΙοί. “ γεηδας. 11 3. 15 οἱ κλῆροι τίνες; 
ἡ)---τὸ εἰσελθεῖν εἰς τόδε τὸ σῶμα καὶ τῶνδε 
γονέων καὶ ἐν τούτοις τόποις γίνεσθαι, καὶ 
ὅλως, ὡς εἴπομεν, τὰ ἔξω. ΤῊΪΚ5 Ἰῃΐεγρτο- 
ταιϊϊοι 15 βιρρογίθα αἰσδὸ ὈγῪ (6 οαβε οἵ 
Οὐγνββδειβ εϊονν (ύ2ο 9). 8686. αἷϑὸ οἡ 
ότο Ὁ. 
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, κα ΟΣ ΚΒ ; ἊΣ , ἢ , 
πλείω τῶν παρόντων" εἶναι δὲ παντοδαπά" ζῴων τε γὰρ πάντων 

"ἢ ᾿ ᾽ 
βίους καὶ δὴ καὶ τοὺς ἀνθρωπίνους ἅπαντας. τυραννίδας τε γὰρ 
ἐν αὐτοῖς εἶ ὲς μὲν διατελεῖς, τὰς δὲ καὶ ὺ διαφθ ΐ ὑτοῖς εἶναι, τὰς μὲν διατελεῖς, τὰς δὲ καὶ μεταξὺ διαφθειρομένας 

Ν Ν Ν ΄ 

καὶ εἰς πενίας τε καὶ φυγὰς καὶ εἰς πτωχείας τελευτώσας᾽ εἶναι 
Ν “ , 

δὲ καὶ δοκίμων ἀνδρῶν βίους, τοὺς μὲν ἐπὶ εἴδεσιν καὶ κατὰ κάλλη 
Ν Ἂν δῇ ᾽ ΄ὔ Ι δον Δ , δ ὦ Ν ͵ ᾿ 

καὶ τὴν ἄλλην ἰσχύν τε' καὶ ἀγωνίαν, τοὺς δ᾽ ἐπὶ γένεσιν καὶ προ- 
, -“ ᾽ 

γόνων ἀρεταῖς, καὶ ἀδοκίμων κατὰ ταὐτά: ὡσαύτως δὲ καὶ γυναι- 
- “ , 3 - 

κῶν. ψυχῆς δὲ τάξιν οὐκ ἐνεῖναι, διὰ τὸ ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλον 
ε , ΄ ’ 

ἑλομένην βίον ἀλλοίαν γίγνεσθαι" τὰ δ᾽ ἄλλα ἀλλήλοις τε καὶ 
Ἃ Χ ΄ Ἂν Ν Υ̓ τ ΕΝ ἃ Ὁ "ἢ - Ν Ν πλούτοις καὶ πενίαις, τὰ δὲ νόσοις, τὰ δ᾽ ὑγιείαις μεμῖχθαι, τὰ δὲ 

δ [οἷ 4 μ θ ὃ} ς " 3 Ἷ, , 6 ἴω 
καὶ μεσοῦν τούτων. ἔνθα δὴ, ὡς ἔοικεν, ὦ φίλε Τλαύκων, ὁ πᾶς 

,ὔ 3 ,, ον Ν ο “ 2 ΄ [2 

κίνδυνος ἀνθρώπῳ, καὶ διὰ ταῦτα μάλιστα ἐπιμελητέον, ὅπως 
ἥ εὐ αχον ἢ ἐς ΗΝ "} θ , ᾽ ͵΄ ΄ κ᾿ 7 
ἕκαστος ἡμῶν ᾿ τῶν ἄλλων μαθημάτων ἀμελήσας τούτου τοῦ μαθή- 

ΗΥ̓ Ὅν νὰ - ματος καὶ ζητητὴς καὶ μαθητὴς ἔσται, ἐάν ποθεν οἷός τ᾽ ἢ μαθεῖν 

3 ἵῴων τε γὰρ κτλ. ΠΙά Ρ]αίο 
ΒΘΥΪΟΌΒΙΥ Ὀ6]ΙθναῈ ἴθ {Π6 {γαηβη στα Ὁ ἢ 
οἵ ἴῃ8 βο] Ὁ Ταεϊσῃτη ΕΓ ΕΠ ΠΥ ]Υ 
αἰδυλῖβθεβ {πὸ δηζγα ΓΠΈΟΥν ἃ5 ὉΠ Ρ]αίοπο 
(δὲς }ιίαξ. ἔγαφε »ῃ. τ--- 20), νν ἢ }]6 ὅ1|56- 
ΤΠ], ἴῃ ΠΑΥΠΊΟΩΥ υνΠ σογίαϊη δποϊθηΐ 
ννυυϊοτβ (566. {πΠ6 τοίεγεποθθ ἴῃ ΘΙ50Π 
226εγ δερν7 α΄. ϑὁοΐε δοή ἢ α ἔογε Ῥ. 152 21.), 
ταῖτα5. Ρ]αἴο αἱ Π15 ννοσὰ 50 ἴδ ἃ5 σοποθΊΠ5 
1η6 ραββασε οἵ [Π6 5οι] Ἰηῖο πον ΠαμηΔἢ 
Ῥοάϊεβ, θὰΐ γα πιβε5 ἴο δ]]ον {Ππαΐ Πα σου] 
Βανα Ῥεϊονεα ἴῃ ἰγαπϑηλργαίίοη ἰηΐο [Π8 
[ουηὴ5 οἵ ἴπ6 Ἰοννεῖ δῃϊπλα}5 ((ὐιεζ. 2 7ι6- 
οὐΐοβ. 1 Ὁ. 272). Ρ]αΐοβ ἰδησίιασε 15 
Ποννενεῦ 46 ἜΧΡΙ]ΙΟΙ, απ {μοι 15 1Π6 
1655 γθᾷβοῃ [ῸΥ σαβουίηρ' ἴο 8η 8] 6 σουῖοδ] 
Ἰπιογρτοίαίίομ, Ὀθοδῖιβα ἴη6 ἀοοίτιηθ ννὰβ5 
Δἰγεδαν [δ ΠΊ]ΠΑΥΓ ἴῃ σθαὶς ΡΠ] ΟΞορ ΠΟ] 
δΔ0α το]ρίοιβ [πουρηϊ (566 Εἰ. Γιά ον οΖ 
ἤνεδοῦΣ τ. ζϑγοξγιέρ α΄. Ζδῆγε τ. ὦ. 
Ῥγαεοχ φίδι α΄. δ εθε εἴς. ῬΡ. 12--20 πᾶ 
Κοπάᾶς δενελεξ τι ΡρΡ. τό ἢ), ἀπά ἰϑ 1[561} 
1ῃ ΘΈΠΕΟΙΑΙ σΟΠΙΟΥΠΉΪΥ 1 Ῥ]αἴο᾽ 5. ονν ἢ 
φοποθρίϊοη οἵ ᾿πηιηοσία]!γ. ὍΤῆε ἀοοίτϊπα 
οἵ {γα ηϑηηϊσγαίίοη πηθοῖβ τι5 γε 6 {ΠΥ ἴῃ 
Ρ]αίο᾽ 5 ἀἰαϊορσιιθβ, 6.6. ἴῃ 27)7ε7:. 81. ἃ Εν; 
Ἐ αξ, 8 ἘΠ ,, Ί5. Ἂς, ΟΥ̓ ξαν. 240. Β: 
Ζἴηι-. 42 Ἐπ οἴου 9 Ὁ, Μόϑεΐ ἢδὲ 41} 
οὗ [Π656 ραββϑασθβ ἤανθ ἃ τιν 164] σο]οιγ- 
ἴησ, δη4 5Πο] 4 {Ππογθίοσα θ6 τοδα ἴῃ {Π6 
Πρῆς οὗ τπ6 σανϑαΐὶ νυ ῃϊοῖ. Ρ]αΐο 510] οἱ ἢ 5 
ἴο {Π6 Ἔϑομαίοϊορίοαὶ πυγίῃ οἵ ἴη6 Φλαειίο: 
τὸ μὲν οὖν ταῦτα διισχυρίσασθαι οὕτως 
ἔχειν, ὡς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν 
ἔχοντι ἀνδρί" ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ᾽ ἐστιν 
ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς 

᾽ ᾿ 

ἡμῶν.---ἐπείπερ ἀθάνατόν γε ἡ ψυχὴ φαί- 
νεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ 
καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν 
(ττ4 θ). ὙὙΤΠηδΐῖ 500] 15 ᾿τητηοσίδὶ, Ρ]αΐο 15 
ΠΥΡΆΪΥ σοην] ΠΟΘ : ἀηα ἰγαηβηισγαίίοη Πα 
Ταραγ 5 ἃ5 Ρτοῦ Ὀ]6, ἴο σαῪ ἴῃ ἰθαβί. Οἱ, 

᾿ς 6ο8 Ὁ 3- 
5. διατελεῖς. ΤῊΪΘ νυοτά, [ῸὉΓ ψῃϊο ἢ 

Οοραϑὲ ρύοόροβεβ διὰ τέλους, 15 ΘΧΙΓΘΠΊΘΙΥ 
γΑΥΘ ἴῃ Οἰαββδῖοαὶ σεῖς, οσουυτησ ΟΠΪΥ͂ 
ΠΕΣ 5Π6 10 ΒΌΡΗ: Ὁ. δ. ΤΕΤᾺ: 

6 εἰς πενίας κτὰ. ““Εχρεοία5 εἰς φυγάς 
τε καὶ πενίας καὶ εἰς πτωχείας κτλ. 
(Ηυννεγάθη). ΤΠ ἰεχὲ τη  νν6}} βἴαπά. 
ΡΊ]αΐο σοηίταβίβ ρον εΥυ δηα οχὶϊα (πενίας 
τε καὶ φυγάς) νυ Ῥεσσαυν, ΡΥΘΒ τ Δ ΌΪΥ 
αἱ Ποιηδ (καὶ εἰς πτωχ εἰα5). 

618 το Ψυχῆς δὲ τάξιν-- γίγνεσθαι. 
σ΄. Ηομηι. Θά. Χν͵ΠῚ 1536 ἢ. τοῖος "γὰρ νόος 
ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων | οἷον ἐπ᾿ ἦμαρ 
ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρών τε θεῶν τε, ΧΝῚΤΙ 3211. 
ἀπ ΕἸηρΡθάοο]65 310 ἢ. Καυβίθη ὅσσον γ᾽ 
ἀλλοῖοι μετέφυν, τόσον ἄρ σφισιν αἰεὶ ] καὶ 
τὸ φρονεῖν ἀλλοῖα παρίστατο νυ Καγδῖθῃ 
Δ Ιου. 8668 Αἴθο ΟΠ 1 335 Β. 

1 τὰ δ᾽ ἄλλα: 5ς. αχοορί ψυχῆς τάξιν. 
Τη τὰ ἄλλα «ἴα ᾿ἱποϊπαεα κάλλος, προγόνων 
ἀρεταί εἴο. 

[3 μεσοῦν τούτων: 1.4. μεσοῦντα εἶναι 
τούτων, νἱΖ. πλούτων καὶ πενιῶν, νόσων 
καὶ ὑγιειῶν. Οἵ, ὅτο Δ τὸν μέσον---τῶν 
τοιούτων βίον. 

Θ1Θ ο 15 τοῦ μαθήματος «πὰ μαθεῖν 
καὶ ἐξευρεῖν ἀγα Ὀγαοϊκεῖθδα Ὀγ Ἠδιννογάθη. 
ΤῊΘ επηρμαῖϊο ΡῬ]θομ σὰ ἰἴ5 ἱπουοιση 
ΡΙαίοηϊο. (Ὁ ν 4720 εἴ 8]. 
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φοὺνΝ »“" ᾽ὔ, φι τιν ΄ ὃ Ν Ν δ ΄ , Ν 

καὶ ἐξευρεῖν, τίς αὐτὸν ποιήσει δυνατὸν καὶ ἐπιστήμονα, βίον καὶ 
,ὔ Ἄ “- “-“ 

χρηστὸν καὶ πονηρὸν διαγιγνώσκοντα, τὸν βελτίω ἐκ τῶν δυνατῶν 
κ -“ , 77 Ν “ Φ ,) 

ἀεὶ πανταχοῦ αἱρεῖσθαι, ἀναλογιζόμενον πάντα τὰ νῦν δὴ ῥηθέντα, 
[Δ Ν Ἀ ΄, 

καὶ ξυντιθέμενα ἀλλήλοις καὶ διαιρούμενα, πρὸς ἀρετὴν βίου 
“- »Μ Ν γὼ 7 δ, ΄, , ᾺἊ ΄ὔ 3 Ι Ν Ν πῶς ἔχει, καὶ εἰδέναι τί κάλλος πενίᾳ ἢ πλούτῳ κραθὲν ' καὶ μετὰ 

7 ν “ “ Ἁ ᾺἊ :] Ν Σ ΄ “ “ 2 , 

ποίας τινὸς ψυχῆς ἕξεως κακὸν ἢ ἀγαθὸν ἐργάζεται, καὶ τί εὐγεέ- 
“-“ Ν 5 , 

νειαι καὶ δυσγένειαι καὶ ἰδιωτεῖαι καὶ ἀρχαὶ καὶ ἰσχύες καὶ ἀσθέ- 
᾽ὔ Ν “ “ ͵ὔ 

νειαι καὶ εὐμαθίαι καὶ δυσμαθίαι, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν φύσει 
; “-“ ,ὔ ὯΝ Ν 

περὶ ψυχὴν ὄντων καὶ τῶν ἐπικτήτων τί ξυγκεραννύμενα πρὸς 
γ. - Ν 

ἄλληλα ἐργάζεται, ὥστε ἐξ ἁπάντων αὐτῶν δυνατὸν εἶναι συλλο- 
΄ὔ ς -“ , Ἀ “ “ , 2 ΄ ᾽ς 

γισάμενον αἱρεῖσθαι, πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς φύσιν ἀποβλέποντα τὸν 
, . “ ἃ 

τε χείρω καὶ τὸν ἀμείνω βίον χείρω ' μὲν καλοῦντα ὃς αὐτὴν 
εἰ -“ »Μ " Ν ᾽ ΄ , ἐ 7, ΣΤΥ  α Εν Ἁ ἐκεῖσε ἄξει, εἰς τὸ ἀδικωτέραν γίγνεσθαι, ἀμείνω δὲ ὅστις εἰς τὸ 

΄ 

δικαιοτέραν. τὰ δὲ ἄλλα πάντα χαίρειν ἐάσει" ἑωράκαμεν γάρ, 
δ, “-“ “ Δ [4 , 

ὅτι ζῶντί τε καὶ τελευτήσαντι αὕτη κρατίστη αἵρεσις. ἀδαμαντί- 
- ἜΤ Ἴ “ ᾿ 

Ι͂νως δὴ δεῖ ταύτην τὴν δόξαν ἔχοντα εἰς “Αἰδου ἰέναι, ὅπως ἂν ἢ καὶ 

ἐκεῖ ἀνέκπτιληκτος ὑπὸ πλούτων τε καὶ τῶν τοιούτων κακῶν, καὶ 

μὴ ἐμπεσὼν εἰς τυραννίδας καὶ ἄλλας τοιαύτας πράξεις πολλὰ 
Χ ΕῚ , Ν ΕῚ ΄ὔ γ᾿ Ψ Ν ΕῚ Ν ᾽ὔ ΄ὔ » ἈΝ μὲν ἐργάσηται καὶ ἀνήκεστα κακά, ἔτι δὲ αὐτὸς μείζω πάθῃ, ἀλλὰ 

ΝΥ ΄, κ᾿ ΄, Ν Ν 
νῷ τὸν μέσον ἀεὶ τῶν τοιούτων βίον αἱρεῖσθαι καὶ φεύγειν τὰ 
ς ΄ ε , Ν ᾿ “ - ΄ Α᾽ Ν Ν 
ὑπερβάλλοντα ἑκατέρωσε καὶ ἐν τῷδε τῷ βίῳ κατὰ τὸ δυνατὸν 

καὶ ἐν παντὶ τῷ ἔπειτα᾽ οὕτω γὰρ εὐδαιμονέστατος ἱ γίγνεται 

ἄνθρωπος. 
ΧΥΝῚ. Καὶ δὴ οὖν καὶ τότε ὁ ἐκεῖθεν ἄγγελος ἤγγελλε τὸν μὲν 

΄ Ὁ :) ΚΣ Ν ἊΝ ΄ 2 4 ᾿Ὶ - ξχ, ἱ᾿ 

προφήτην οὕτως εἰπεῖν" καὶ τελευταίῳ ἐπιόντι, ξὺν νῷ ἑλομένῳ, 

21. καὶ εἰδέναι ΞΙ Φ: εἰδέναι Α. 1Ιο. νῷ ΑἾΞ: οπι. ΑΖ. 

κι καὶ εἰδέναι. ὅ8εε ε7. 72. καί ἰΞ ἰἴαϊκα αἱρεῖσθαι ννἱῖῃ τόν τε χείρω καὶ τὸν 
μιᾷ Τουηα ἴῃ βενεῖαὶ μΜ85 Ὀεβίθδβ Ξὶ δῃᾶ Ψ. 

Ἡδυπιαηη τοιηονθβ ἴΠη6 καί Ὀείοτε ξυντι- 
θέμενα ἀπὰ μἷασεβ ἰξ Βείογε ἀναλογιζό- 
μενον, Ὀὰΐ ἀναλογιζόμενον “᾿ΠΘΟΘΘΒΑΓΙΟ ΟὈΠῚ 
αἱρεῖσθαι σομαοτεῖ " (Θοῃπεια τὴ. 

618 "' 27 αἱρεῖσθαι κτὰ. αἱρεῖσθαι 
“το πιαϊκα ἢϊ5 οποίος 15 υϑεα ΔΌβοϊ α 6] Ὺ 
85 ἴῃ 620 Α. πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς κτλ. 
τηθδηβ “ἀδἤηϊησ ἴΠ6 ψγοῦβα απηὰ {Π6 Ὀδιου 
{|| ἢ τείεγθποα ἴο ἴπ6 παΐαγε οἱ 18 
σοπέ, οαἸ]ηρ (Παΐ ννοῦβα᾽ εἴθ. (80 αἷβὸ 
ΘοΠηθῖαςθγ.) ὙὍὙῆῃα ἵνο ραιίβ οὐ τόν τε 
χείρω καὶ τὸν ἀμείνω βίον ατὰ αἰζεγνναγα 5 
ἴδ κε βεραγδίεὶυ ἴῃ χείρω μέν ἀῃᾷ ἀμείνω 
δέ, ἃ5. νυ 5οσσα! θα ᾿ ραγίῖνε ἀρρο- 
βι[ἰοη ̓: οἱ. ὅτι ἢ ἀπα ιν 4314. ΟἰΠεῖ5 

ἀμείνω βίον, Ὀπέ αἱρεῖσθαι 15 αἸδτεηΐ ἔτοτῃ 
διαιρεῖσθαι ἀαπιὰ {Ππ8 ΡοΟΞ5Ι ΟΠ οὗ ἃ Ζειρσπηᾶ 
ἰ5. δχοϊιάβα Ὀεοαιβε τὸν χείρω ρΡΙδοθάθ5 
τὸν ἀμείνω αὐπὰ ποῖ φέεε- τ εγ5ᾶ, 
Θ18 Ε 29 ἐκεῖσε Ιοοκβ ἰογιναγά, οὗ 

σοῖγθθ, ἴο εἰς τὸ ἀδικωτέραν γίγνεσθαι. 
Ηεινεγάθη᾽ 5. ἐκεῖ (τὸν “Αἰδου) 15 ὕοῖῃ 
Π6Θά1655 απ ννγοησ : ἔοτ [πε 50] Ὀβσοπλθ5 
ἀδικωτέρα, 1ᾷ αἱ 4}1, ἀατίησ 115. 16 οἢ 
βατίῃ : ἰὴ Ηδάεβ 1 15 Ραγσορά. 

20 ἐάσει. Ξ' ἀηὰ Ψ, [οἸ]οννβα Ὀν εἀϊίοτϑ 
Ὀοίογα ϑομποίάθσ, πᾶνε ἐᾶν. Τῆς [αϊιτα 
ἰ5 Θαϑυ ἴ{ τῃ6 βεπίεηοθ θὲ πιδάς ἱπεθ- 
Ρεπάοθηϊ. 

Θ19 Β 

434 Ε ». 
ιο ξὺν νῷ. Οη ξύν 566 Ιν 

20 

Ιο 
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’ - -»“ ΄ ΕΣ μ .) , , ΑΒΕ, 

συντόνως ζῶντι κεῖται βίος ἀγαπητός, οὐ κακὸς. μήτε ὁ ἄρχων 
ε ςε « - 

αἱρέσεως ἀμελείτω, μήτε ὁ τελευτῶν ἀθυμείτω. εἰπόντος δὲ ταῦτα 
- ὌΝ ως Ν , 

τὸν πρῶτον λαχόντα ἔφη εὐθὺς ἐπιόντα τὴν μεγίστην τυραννίδα 
, 3 ζο 

ἑλέσθαι καὶ ὑπὸ ἀφροσύνης τε καὶ λαιμαργίας οὐ πάντα ἱκανῶς 
ΕῚ ᾽ Ν Ὁ - 

ἀνασκεψάμενον ἑλέσθαι, ' ἀλλ᾿ αὐτὸν λαθεῖν ἐνοῦσαν εἱμαρμένην Ο 
“ Ἑ ψ“- 

παίδων αὑτοῦ βρώσεις καὶ ἄλλα κακά" ἐπειδὴ δὲ κατὰ σχολὴν 
͵ὕ ͵ θ ,ὔ Ν δύ θ Ν Ὡ ᾽ ΕῚ , 

σκέψασθαι, κόπτεσθαί τε καὶ ὀδύρεσθαι τὴν αἵρεσιν, οὐκ ἐμμένοντα 
᾿Ξ Ἕ, ΡΝ , Ν ᾽ Α ᾿ Ξ 

τοῖς προρρηθεῖσιν ὑπὸ τοῦ προφήτου" οὐ γὰρ ἑαυτὸν αἰτιᾶσθαι 
Ἁ - 5 Ν ͵ Ν “ Ν β - 5 » 

τών κακῶν, αλλὰ τύχην τε καὶ δαίμονας καὶ πάντα μᾶλλον ἀνθ 

ἑαυτοῦ. 
3 Ἁ - 32 “. Ἑ " 

εἵναι δὲ αὐτὸν τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκόντων, ἐν τεταγμένῃ 

πολιτείᾳ ἐν τῷ προτέρῳ βίῳ βεβιωκότα, ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας 

Ι ἀρετῆς μετειληφότα. 
«ς ΟΝ Ν 2 - 3 ᾽ , 53 ΡῚ “- 

ως ὁε και εὐπτειν, οὐκ ἐλαττοῦυς εἰναι ἐν τοῖς Ὁ 

τοιούτοις ἁλισκομένους τοὺς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἥκοντας, ἅτε πόνων 

ἀγυμνάστους᾽ τῶν δ᾽ ἐκ τῆς γῆς τοὺς πολλούς, ἅτε αὐτούς τε 

πεπονηκότας ἄλλους τε ἑωρακότας, οὐκ ἐξ ἐπιδρομῆς τὰς αἱρέσεις 

ποιεῖσθαι. διὸ δὴ καὶ μεταβολὴν τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν ταῖς 

-.ὈὉὈὉὈὉΘὉΘ τ τΦὉΦὉὁ2ΠῥΤγέΓΠι.ι.....ς7-ι.,.,.,.. τ ὉῸΔω.::δὃ᾽ὡὰ΄͵͵)᾽ ,ἃὡ,ὡὼὦ 7 7-:ττττΤτΤτΤὁΠὁΠ΄΄΄ “8 --΄---΄’΄----ς-ς-ς----- 

11 συντόνως ζῶντι: δοοοτάϊησ ἴο [Π6 
τηοϊίο (ἁπλοῦς καὶ) ἀτενής (11 547 Ε). 
συντόνως ζητοῦντι, ΜΜΕϊΟῆ Ἡτννεγάθη σοη- 
Ἰδοιαγοα, ἀρρϑβαῖβ ἴῃ φ δηὰ ΕἼου. 1) : θαὰϊ 
186 τοδάϊηρ οὐ Α 15 ἴασ ποῦ σμαυδοι θυ βΕ 10 
ἀῃα βἰσηϊποδπῖ. 

619 8- - 620 " 277α71» τυῦγὲ ἐλε 27:- 
σίαγιεθς 7 λαδέν αγιαὦ γοοϊσἦ «ἰοοδίεο : 
αηπα γιαγγν ἐλε εὐλαγιρος γεδι έτη ὀοέλ 77,071 
ελοίες αγτι γὕγογ ἐλε αεἴΐογε ογ {λε ἰού. 476 
τὐἦο ἐς δυο γαϊϊλγει ἐο ἐλς {72 οΥ ἐγτι6 
2λίϊοσοῤαν, ατια τυλοσό ἰοέ ἀοες ποΐ γαὶὶ 
ομεί αγηογὴς ἐλ [αφὲ, τυῦἱ δὲ λαόν ἐλγοιιρλ- 
ομέ αἱ ἐΐγι6. 116 «ῥεοίαοίε τυας Ζγαθεα 
ογε Μέζεα ἐο γιοῦε ῖέν, σγιῖέέ5, α714] τυ ογια27,, 
71 φιοσέ εαδές, ἔλε ϑσοιῖς εὔσδὲ 1722. εογὲ- 
7ονηιήέν τοϊδά ἐλεῖγ ῥγευΐοις Ζ7υ6ε--- Ογ- 
σεις, 707) ἐχαγηῤίε, ϑοδοίήγιρ ἐλε 176 οζ΄ 
α στυαγι, 47αχ ἐλαέ 97 α ἠΐογι, ἀτιαὶ 50 ο72. 
72 ελαπιεεαὶ ἐλαΐ Οὐγοσος λαα ἀἄγατουε ἐἠα 
Ἰασέ ἰοΐ 97 αἰ], ατιαὶ αὐίεγ ἐργι9᾽ δεαγοΐ ἦέ 
γριά αγια 7ογομσῖν ἰαϊα ἡοίά ο7 ἐλε 
2εαεεζεὶ 75 οὐ α 2γἱναίε ἱπαϊοϊάμαὶ, 707) 
ἀε τύας τυδαγίεα οΥ αἰῤ ἀϊς ἠαῤοτέγε. 1676 
τυεγὸ ελαγιρές ἡγοῦ ὀδασές 10. 21672, ανιαὶ 7,0): 
»671 10 ὁεαξίξ, 7161 ἐὐε7}7} 7077: ο7) 2έ7,2214- 
ζαίζογε. 

619 Ο. 21 ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας κτλ, 
ΟΓ. λαεά, 82.ΑΧ ἴ. οἱ τὴν δημοτικὴν καὶ 
πολιτικὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δὴ 
καλοῦσι σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ 
ἔθους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν ἄνευ φιλο- 

σοφίας τε καὶ νοῦ, αὐ 566 450 οὔ ΙῚ 
βοοΟὮ, δοόσ. Τὶ ἰ5 ᾿πἰθγοϑίϊηρ ἴο οὔϑθῖνε 

ἰπαΐ ῬΕΙ]Οσορῖς νἱγίπια 15 ποῖ ἃ 57η16 χα 
7107: ἴοΟΥ δαἀτηϊβϑίοη ἴο {π6 Ῥ]αἴοηϊς πϑανθη. 
ΤὨτοιρῆους {π6 ννΠο]8 τηγίῃ, τανναγς 
Δα ΡυΠΙϑ τη ηΐ5 ἀγα ἀἰβίγι θαϊθα ἴου σοοά 
δ θα δοίΐοῃβ γαῖμα πᾶ ἴοσ Κπον- 
Ιεάσε δηά Ἰρπογάποα (οἴ. 615 Β [); δπὰ 
οοντθοῖ ορίπιοη οὐ " Οὐ ποάοχυ, ἴῃ Ε]αῖο᾿ 5 
56η56. οἵ {πΠ6 ψοχᾷ, ριον ἀβὰ {π86 11π65 
Πανα [Ἀ]16ῃ ἴο 1 ἴῃ ρ]βαβαπέ Ὀ]δοββ, ΤΑΥ͂ 
ΜῈ] πᾶνε θεθπ Ὀοΐῃ Ὀ]δτη6]655 δπὰ 
Ῥεμεῆσθπι οα βεατίῃ. Βαῖ ἴῃ τΠπ6 πιοηιοηΐ 
οἵ βαρσειηδϑδί ρεγ1]} (618 Β), ἤθη νγα πᾶνε 
ἴο σἤοοβα Ὡποῖμου [Π6, 11 15. Κπον]εάρε, 
Δα ποῖ “Οὐ ποάοχυ,᾽ {πΠαΐ ῥσγεναῖϊβ. [Ι͂ῃ 
16 Φλαφαρ 1.5. ῬΙαῖο βαγ5 {μαΐί ἴδε 
“οὐ ποάοχ᾽ ρυ θα Υ δηΐου ἃ5. Ὀείογα εἰς 
τοιοῦτον---πολιτικόν τε καὶ ἥμερον γένος, 
ἢ πον μελιττῶν ἢ σφηκῶν, ἢ μυρμήκων, 
ἢ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ ἀνθρώπινον 
γένος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἀνδρας 
μετρίους. 

Θ1Θ ἢ 22 ὡς δὲ καὶ εἰπεῖν : ποί ““40- 
οογάϊηρσ το Ετ᾽5 δοσοπης" (0). δῃμὰ Ν.), θὰξ 
“85 ΟἹ6 τηΐρῃϊ 5αν,᾿ “ῬΥΟΔΑΪΥ 5ρθαϊκίηρ,᾽ 
1.4. ὡς ἔπος εἰπεῖν. ΟἿ, Ζατὺς ό3ο Ε (ξύμ- 
πανθ᾽ ὡς εἰπεῖν), 705 Ὁ, «ο2ή. 220 Ἑ, 
ῥάαεάγ. “58 Ὁ, αῃὰ [2 212.1 976 Ε. ὙΠΕδῈ 
ἘΧΔΙΉΡΪος. αὐα οἰϊθα ὈγῪ Ονϊημθηννα!α ἴῃ 
ΘΟΠδηΖ᾽5 Δεΐίγαᾶρε 547 ἀξοί. δγηέ. α΄. ΟΥ. 

.972.7. 11 3. ΡΡ. 21 ἢ. 
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-“ “ - , 

πολλαῖς τῶν ψυχῶν γίγνεσθαι καὶ διὰ τὴν τοῦ κλήρου τύχην. 
« τ - -“ 

ἐπεὶ εἴ τις ἀεί, ὁπότε εἰς τὸν ἐνθάδε βίον ἀφικνοῖτο, ὑγιῶς φιλο- 
“- ς “-“ Ε -“ “-“ 

σοφοῖ, ' καὶ ὁ κλῆρος αὐτῷ τῆς αἱρέσεως μὴ ἐν τελευταίοις πίπτοι, 
΄ 2 “ 2 -»" 2 , ᾽ “ τ, , » 

κινδυνεύει ἐκ τῶν ἐκεῖθεν ἀπαγγελλομένων οὐ μόνον ἐνθάδε εὐδαι- 
“Ὁ Μ 2 Ν Ν Ν 2 ᾿ς ΕῚ Ὁ ν “ ͵ ΄ 

μονεῖν ἄν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε καὶ δεῦρο πάλιν πορείαν 
3 ΕΥ̓ δι Ν “ ͵7͵ Ρ] Ν ᾽ Σ Ν .) 

οὐκ ἂν χθονίαν καὶ τραχείαν πορεύεσθαι, ἀλλὰ λείαν τε καὶ οὐρα- 
, , ἐν Ἁ - 

νίαν. ταύτην γὰρ δὴ ἔφη τὴν θέαν ἀξίαν εἶναι ἰδεῖν, ὡς ἕκασται 
« δ: κ ᾿ ΄, ᾿ τς Χ Ὁ κα 9 Χ αἱ ψυχαὶ ἡροῦντο τοὺς βίους. ] ἐλεεινήν τε γὰρ ἰδεῖν εἶναι καὶ 

, ἈΝ ΄ ἈΝ , ᾿Ὶ “-“ , 7ὔ 

γελοίαν καὶ θαυμασίαν. κατὰ συνήθειαν γὰρ τοῦ προτέρου βίου 
2 “ ἰδεῖν μὲν γὰρ ψυχὴν ἔφη τήν ποτε ᾽Ορφέως 

, Ἷ, “- γενομένην κύκνου βίον αἱρουμένην, μίσει τοῦ γυναικείου γένους διὰ 
Ν ἔι,..3 5 ’ὔ , ᾽ 2 ἢ Ε Ν - 

τὸν ὑπ᾽ ἐκείνων θάνατον οὐκ ἐθέλουσαν ἐν γυναικὶ γεννηθεῖσαν 

γενέσθαι: ἰδεῖν δὲ τὴν Θαμύρου ἀηδόνος ἑλομένην" ἰδεῖν δὲ καὶ 

κύκνον μεταβάλλοντα εἰς ἀνθρωπίνου βίου αἵρεσιν, καὶ ἄλλα ζῴα 
ΑΝ ὁ ΄ ᾿Ξ Ι " δ δὲ - ᾿ ἔς ἡ», θ ,ὕ 

μουσικὰ ὡσαύτως. ' εἰκοστὴν δὲ λαχοῦσαν ψυχὴν ἐλέσθαι λέοντος 

τὰ πολλὰ αἱρεῖσθαι. 

95. 
ὡσαύτως εἰκός. τὴν Α: 

ταύτην---μίγνυσθαι (620 Ὁ) οτΤη. ζ΄. 
ὡσαύτως, ὡς τὸ εἰκὸς τὴν ΠΗ͂Ι. 

8. ὡσαύτως. εἰκοστὴν Νιμά. Εἰ: 

“7 καὶ διὰ--τύχην “85 ν0862}} 85 ὈῪ {Π6 
ἐοσίαπαε οἵ με Ἰοῖ ̓  15 ἀουθίεα Ὀγ Ηετῖ- 
τεγάθη, 8116 ΕἸομανάβ οα}15. ἴογ καὶ 
-“οὐΞ- διά, τεϊγίησ οἡ ὅτ10 Β καὶ τελευ- 
ταίῳ-- ἀθυμείτω ἀπὰ οἡ “{Π6 ἀτ οὗ {πΠ6 
ὙνΏΟΙ6 ραββαρσθ. [πὸ ροϊπηΐ οὗ ἴδοΐ, μον- 
νοῦ, Ρ]αΐο πονῃεῖα ἄδηὶθ5 {μαι {ΠῈ 
[οτίαπο οὗ {με Ἰἰοΐ αἴξοίβ. [Π6 ἴϑϑαβ. Οἡ 
τς οομίγασυ, Πἰ5 ΏΟΪῈ ΓΠΘΟΥΥ͂ ΒΌΡΡΟΞ65 
τπαὶ ἴὶ ἄοοθϑ, ἴου ἴποβϑα 50}]5 ΨὴΟ σἤοοβα 
1αῖε μανα ἔδννου ᾿ἰνε5 ἴο οἤοοββ [τΌτῇ : 568 
όὅτ7 Ε, ὅιϑ8 Α, ό2ζο΄. ὁ τελευτῶν, ἴΐ 15 
{ππ6, πεεβᾶ ποΐ ἀββϑραὶσ (619 Β), Ὀὰᾳϊ ποης 
1ῃς 1655 5 {Ππ6 Ἰοΐ Πκοὶγ ἴο ρτοάποε μετα- 
βολὴ τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν. ΓΙ. 
ῬτοοΪ. 1.6. 302. 15 [0 τούτοιν χρεία δυεῖν, 
ἑνὸς μὲν τῆς ὀρθῆς κρίσεως περὶ τὸ ἄμεινον 
καὶ χεῖρον τῶν προτεινομένων βίων, ἑτέρου 
δὲ τοῦ τὸν κλῆρον μὴ ἐν τοῖς ἐσχάτοις 
πίπτειν" τί γὰρ εἰ καὶ ὁ αἱρούμενος εἴη 
περὶ κρίσιν ἀσφαλής, ἀλλ᾽ οἱ προτεινό- 
μενοι βίοι διὰ δή τινας αἰτίας οἱ τυχόντες 
εἶεν; ὅ66 αἶδο οὐ 618 Α δῃὰ ([ο]]ονησ 

ῃοίᾳ. 

8 ἐπεὶ κτλ. Ὅῇο σοηποχίοῃ οἱ Ἰάθα5 
5 : ΤῆΟο ἰουίπηθ οἵ πε Ἰοΐ, δπᾶ οὐἵ ἴῃ- 
αἰν! πα] οποῖοθ, αὐ ἴη6 ἴνο ᾿πἤμπεπορβ 
1ῃαϊ αἴξοι οὐἵ ἀδβίίην : ἴοὺ 1{ οὐγ ἰοΐ 15 
ΓΘΔΞΟΠΔΌΪΥ Θαυν ἀπ νγὲ οΠοοβα 45 ὑεῆίβ5 
ΡΠ Οσορῃοι5, ἃ ΜΠ] θ6. ΜῈ }1 ἢ 8. 
ἐπεί ““τεάαϊς γαϊϊοπθῖη απίε ἀϊοϊογαπι ἢ 
(ϑομποίο). ὙΠῸ βεῆδε ἰ5. βιιγεὶγ ὈΟΙΒ 

Ρ᾽αΐῃ ἀπά ϑβαιϑίδοίοτυ, δἰ ποὰρὴ ἈΪΟΠαγάς 
αϑϑογίβ {Παΐ “ἐπεί ἢδ5. ΠῸ τπϑαῃῖηρ, ἈΏ]655 
{Π6γα ννα5 δὴ οὐ ρτεοβάϊηρ." 

619 Ε 32 οὐκ ἂν χθονίαν -- οὐρα- 
νίαν 15 ΕχρΙαϊηθα ὈΥ 614 Β--- : 566 ποίεβ 
ααὦ ἴοςσ. [π τῆε “λαεφιγμς ἴποβα 501}]}5 
ΠΟ ομοοβα [ῃς ΡΠ] Οβοόρῃϊο 116 τῆτες 
{{π|6ὲ5 ϑοοθϑϑίνεὶυ ἅτ ““εχουβεα [τότ 
βενθὴ οὗ [Π6 δὴ τη] θη ηῖ8] Ργορδίοηβ 
[Ὠτουρ ΒΙΟἢ [Π6 γεϑὲ μᾶνε ἴο μᾶϑ85 ᾿". 
(ΤἈοϊρβοη ὁπ 240 Α). 

23. γάρ [5 τεδυτηρίίνε. ΕῸΥ ΘΧΔΠΊΡΙ65 
οὗ 1ῃ15 ἀβᾶσε 5σεβ 5}1Π]εἴο οἡ Τειη. δὶ 2. 
107. 
Θ2Ο.α 2 κατὰ συνήθειαν κτλ. (. 

λαεά. 81 Ε ΠΗ. ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, 
εἰς τοιαῦτα ἤθη, ὁποῖ᾽ ἄττ᾽ ἂν μεμελητηκυῖαι 
τύχωσιν ἐν τῷ βίῳ κτλ. 

6 Θαμύρον. ὙΠδμηγτὶβ ἀπά ποῖ ΤΠὰ- 
ΤΩΥΤα5. ὑγὰ5 {Π6 5118] [ουτὴ οἵ [115 ΠαΠΊ6, 
πὶ ΡΙαῖο ρῥγείειβ. Θαμύρας : οἵ. 7ογι 5536 
ἢ περὶ Θαμύρου ἣ περὶ ᾿Ορφέως, δατὺς 
820 Ε τῶν Θαμύρου τε καὶ ᾿Ορφείων 
ὕμνων. ὙΠδ τηθαμϊηρ οἵ τὰ πολλά (“ [οΥ 
ἴῃς πιοβί ρατί ᾽ νν1}} 8 ββεεὴ γοπι ἴΠ6 οᾶδα 
οἵ Οἀνγβϑεῖβ θοὸν (620 Ὁ [.). 
620 ΒΕ 8 ὡσαύτως. εἰκοστὴν κτλ. 

ΤῊς τοδαϊηρ εἰκοστήν 5 οοπῆγιηθα ὮΥ 
ΡΙαί. Οὐγιν. 2152. ΝῚῚΙ 5. 730 Ε ἢ, (δεὰ τί 
Πλάτων εἰκοστὴν ἔφη ψυχὴν τοῦ Αἴαντος 
ἐπὶ τὸν κλῆρον ἐλθεῖν ;) ἃ5 νν6}} ἃ5 Ὀγ ῬτΙΌΟΪ5 
1.9. 265. 20 πὰ εἰβενῆεγθ. [1 ἀρρεᾶγς 
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βίον" εἶναι δὲ τὴν Αἴαντος τοῦ Τελαμωνίου, φεύγουσαν ἄνθρωπον 
, , ““ “Ὁ ο 

γενέσθαι, μεμνημένην τῆς τῶν ὅπλων κρίσεως. τὴν δ᾽ ἐπὶ τούτῳ 

᾿Αγαμέμνονος" ἔχθρᾳ δὲ καὶ ταύ ῦ ἀνθ ' 3 διὰ τὰ γαμέμνονος " ἔχθρᾳ δὲ καὶ ταύτην τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διὰ τὰ 
, 3 ἴω “ » ΄ “ 

πάθη ἀετοῦ διαλλάξαι βίον. ἐν μέσοις δὲ λαχοῦσαν τὴν ᾿Αταλάν- 
͵7͵ ΄σ ““ 

τῆς ψυχήν, κατιδοῦσαν μεγάλας τιμὰς ἀθλητοῦ ἀνδρός, οὐ δύνα- 
-» 3 Ν -“" » ἴω 

σθαι παρελθεῖν, ἀλλὰ λαβεῖν. μετὰ δὲ ἰἱ ταύτην ἰδεῖν τὴν ᾿᾿ὑπειοῦ 
“ “Ὁ -“ Α 

τοῦ Π]ανοπέως εἰς τεχνικῆς γυναικὸς ἰοῦσαν φύσιν᾽ πόρρω δ᾽ ἐν 
5 “-“ ἊΝ “ ΄-“ 

ὑστάτοις ἰδεῖν τὴν τοῦ γελωτοποιοῦ Θερσίτου πίθηκον ἐνδυομένην. 
Ά ἌΝ Ν ᾿ς ἴω “ ΄ 

κατὰ τύχην δὲ τὴν ᾽Οδυσσέως, λαχοῦσαν πασῶν ὑστάτην, αἱρησο- 
΄ δι Δ ΄ τ [ο] ΄ , ,ὔ μένην ἰέναι, μνήμῃ δὲ τῶν προτέρων πόνων φιλοτιμίας λελωφη- 

κυῖαν ζητεῖν περιιοῦσαν χρόνον πολὺν βίον ἀνδρὸς ἰδιώτου ἀπράγ- 
δ ΄ - , Ὶ γι 

μονος καὶ μόγις εὑρεῖν κείμενόν που καὶ παρημελημένον ὑπὸ τῶν 
Υλ, Ν 2 “ ὃ “ “ Ν 2 δὴ ΩΝ Ε Ν 1} 

ἄλλων καὶ εἰπεῖν ᾿ ἰδοῦσαν, ὅτε τὰ αὐτὰ ἂν ἔπραξεν καὶ πρώτη ἢ) 

λαχοῦσα, καὶ ἁσμένην ἑλέσθαι. 

ἔτοπὶ ἴπ6586 ραβϑασεβ (Παΐ βοῖηε οἵ {ΠῈὲ 
δποϊεπίς ἰοαηα ἃ 5ῈὈ 116 ϑἰσηϊβοαποα ἴπ 
εἰκοστήν: Ὀπΐ {πΠ6 ραγίϊσαϊαυ Πα ΕΓ 15 
ῬΙΟΡΔΌΙΪΥ ΟἾΪΥ ἃ οἰΓοιτ βία η[14] ἀδἴ81] 1η- 
θη 464 ἴο δήά νεϑγιβι μα!!! π48 ἴο {Π6 Πατ- 
Ταῖϊνε. ὅε6 αἶβθο οὴ ὅ1ι4Β. Βεγνεγάθη 
σοπ]εοίαγεβ ὡσαύτως, ὡς τὸ -- εἰκός"... .- 
εἰκοστὴν δὲ κτλ., δΔηα ἰηβογίβ Ὀθεΐν θη 
εἰκός ἀπὰ εἰκοστήν ἴΠ6 ννοτάβ καὶ ἐκ τῶν 
ἄλλων---μίγνυσθαι ἴτοτη 620 Ὁ. ὙΠΕΙδ 5 
Βονγανεὺ ποίῃϊησ ἰο ἱπάϊοαΐε {Παΐ {ΠῸ ἰοχὶ 
μας βυβεγεα αἀἰβὶοσδίίοη : 866 οὔ 620 ἢ 
Ῥεΐον. 

λέοντος βίον. ἘΤρ («41 εὐεγτιγέϊεα 1.ο. 
Ῥ- 310) εχρ]αίηβ {πεῈ Ἅσποῖοα οἵ Α͵αχ ὈῪ 
τείευσιησ ἴο 77γι. 91 Ε τὸ δ᾽ αὖ πεζὸν 
καὶ θηριῶδες γέγονεν ἐκ τῶν μηδὲν προσ- 
χρωμένων φιλοσοφίᾳ, Ὀὺΐ {πΠεῈ ΠΟΠΒρί- 
οσαοὰβ δαίασε ἴῃ ΑἹαχ ναθ θυμός, ἀπα 
{παι 15 ΨΥ Πα 5εϊθοῖβ {πῸὸ Π|ί86 ννῃίοῃ 
{γρ1Ηεβ5 τὸ θυμοειδές : 5566 ΙΧ 588 Ε. (Οἱ. 
Ῥγοοΐι5 1.6. 2316. 21 ἢ. ἡ μὲν Αἴαντος 
ψυχὴ πᾶσαν δηλοῖ ζωὴν ἀνδρικὴν μέν, 
πλεονάζουσαν δὲ κατὰ τὸν θυμὸν διὰ δή 
τινα φιλόνικον ψυχῆς ἕξιν, καὶ διὰ ταύ- 
τὴν ἐνδυομένην εἰς ἀνδρικὸν μὲν ζῷον, ἄλο- 
γον δέ. ἘἸϊηρεάοοϊεβ, 85 χὰ αὔθ ἴο]ά, 
ΠεΙά τὴν ἀρίστην εἶναι μετοίκησιν τὴν τοῦ 
ἀνθρώπου, εἰ μὲν εἰς ζῴον ἡ λῆξις αὐτὸν 
μεταγάγοι, λέοντα γίγνεσθαι, εἰ δὲ εἰς 
φυτόν, δάφνην (Δε]. 70 ́. 415. Χιι 7): 
566 ἸζΚαιβίβῃ οὔ νν. 382 ἢ. οἵ {Π86 περὶ 
φύσεως. 

620 ο τό Θερσίτου. Ὑπετδίίαβ 15 
{πε ἴγρε οὗ ἴηε πονηρὸς ἰδιώτης ἴῃ Οὐγ. 
528Ἑ. Ἦτο, ἃ5 οἴἴδη ἴῃ Ἰδΐεσ ατθοκ 

καὶ ἐκ τῶν ἄλλων δὴ θηρίων 

υυυϊοιβ, Πα βίαπας [ογ {πε Ῥυβόοη (παγ- 
γέλοιος ἄνθρωπος διάστροφος τὸ σῶμα καὶ 
λελωβημένος Ἱμιοίδη αὐν. ἐπα. 7). (ΟΠ. 
αἰςο ὅόρῃ. 2.11. .4.21 [{, Τπβοροιρ. 27. 
“ος ἴπ ΜίΠΕεΥ 2.ὺ. Αἶ152. 7.1 Ῥ. 323 
δῃα νέλας. «“517))71. 3. ἴὰῇ Μυ]ΠΔΟῆ 277. 
"ἢ λ11. Ογ. 1 Ῥ.- 480, ἴῃ [πε ἰαϑί οὔ ψῃῖο 
ΡῬαββδαρεβ ὙΠεγϑιῖα ἀπ ΑΟΠ]65. βίαπά 
ἴον νγο ορροβῖίε ἔγρεβ. ὍΤῃε αϊβογοηΐς 
ναυθί]65 οἱ ᾿ἴνε5. ν]οἢ ἀγα 1Πυβίγαϊ θα ἴπ 
1η15 ραββαᾶρε (μουσικός, πολεμικός, βασιλι- 
κός, γυμναστικός, τεχνικός, μιμητικός) ἃΡ- 
ῬΘδΙ αἷθο (α5 Ῥυοοΐιβ ΟΌβευνεβ Ϊ.ο. 310- 
25 ΤΠ) ἴῃ Φλαδσαγ. 248 Ὁ, Ἐ: 9586 δἷϑὸ 
ΕἸηρεάοοϊαβ νν. 384-386 δῃηά Καγβίβη 
δα Ἰοο. 

πίθηκον. (ΟἿ ΙΧ 500 Β. 
190 ἀπράγμονος. Ἐπιδερῖ5 (7 γαέῤ. 

Ἐν. ΧΠῚ τό. τὴ μᾶ5 καὶ ἀπράγμονος, 
ὙΠ] Οἢ Οσοιγ5. 4150 ἴῃ οπε οἵ {Ππ6 Ναίοαη 
μΜ85. (Οορεῖ νου]ᾶ αἰΐεῦ ἀπράγμονος ἴο 
ἀπράγμονα. ὙΠε ἰοχί 15 4αϊΐα βαιἸϑίαοίοΥΥ : 
ἴογ ἀνδρὸς ἰδιώτου 15 ν᾽ τ 4}}Υ ἃ 5΄π5]6 ννογά : 
οἵ, ἀνδρὶ---σοφιστῇ Φγοί. 312 Ο, ὑπὲρ ἀνδρὸς 
θητὸς ἄνδρα πρεσβύτην πατέρα μέλνῥά- 
15 Ὁ, ἀνὴρ μάντις, ἀνὴρ νομεύς, ἄνδρες 
δικασταί ἀπὰ [πε [{κὸ. ““ϑιπὲ ἰδιώται 
πολυπράγμονες : [{Π]|γ5515 Δηϊπια νἱίαπη ἀν - 
δρὸς ἰδιώτου 6 πιπιοῖο τῶν ἀπραγμόνων 
ααδεγεθαῖ ᾿᾿ (ϑομ παι θιὴ). 

Θ20 " 22 καὶ ἐκ τῶν ἄλλων--μίγνυ- 
σθαι. ὅεε6 οἡ ὅ2ο Β. Ηδυνεγάθη 5 γα η5- 
Ροϑβίξϊομ 15 {Π6 1655 ἀδίθηβι ]86. θεοδιιθα {Π6 
νγοτᾶς καὶ πάσας μίξεις μίγνυσθαι ἴοττη ἀΠ 
ἀρρτορυίαίς επάϊηρ ἴο {Πἰ5. ρατί οἵ {με 
Ῥὶοΐατα. 
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ὡσαύτως εἰς ἀνθρώπους ἰέναι καὶ εἰς ἄλληλα, τὰ μὲν ἄδικα εἰς τὰ 
» Ν νΝ 7ὔ » Ν μοῇ , Ν ͵ 7 
ἄγρια, τὰ δὲ δίκαια εἰς τὰ ἥμερα μεταβάλλοντα, καὶ πάσας μίξεις 

5 Ἀ ᾽ ΠῚ Ψ Ἂν ᾿᾿ Ἁ ΄ὔ ἰ- -“ 

ἐπειδὴ δ᾽ οὖν πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ἡρῆσθαι, 
“ ΕΣ ΡΣ Υ Ἴ, Ν Ἀ , Ἔ ᾽ , ᾽ 

ὥσπερ ἔλαχον, ἐν τάξει προσιέναι πρὸς τὴν Λάχεσιν" ἐκείνην ὃ 

μίγνυσθαι. 

ε ᾽ὔ “ ΄ “ Ζ 

ἑκάστῳ ὃν εἵλετο δαίμονα, τοῦτον φύλακα ξυμπέμπειν 'ἱ τοῦ βίου 
᾿ “- - , ἈΝ 

καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν αἱρεθέντων. ὃν πρῶτον μὲν ἄγειν αὐτὴν 
Ν Ἀ ,ὔ «ς Ν Ν Ε] ,ὕ “-“ , ᾿ς αὶ Ἀ “- “- 

πρὸς τὴν Κλωθώ, ὑπὸ τὴν ἐκείνης χεῖρα τε καὶ ἐπιστροφὴν τῆς τοῦ 
Ὕ “. , , - “Δ Ν Ὁ -“ ΄ . 
ἀτράκτου δίνης, κυροῦντα ἣν λαχὼν εἵλετο μοῖραν: ταύτης ὃ 

621 

ἐφαψάμενον αὖθις ἐπὶ τὴν τῆς ᾿Ατρόπου ἄγειν νῆσιν, ἀμετάστροφα 
τὰ ἐπικλωσθέντα ποιοῦντα" ἐντεῦθεν δὲ δὴ ἀμεταστρεπτὶ ὑπὸ τὸν 

τῆς [ ̓Ανάγκης ἰέναι θρόνον, καὶ δι’ ἐκείνου διεξελθόντα, ἐπειδὴ 

καὶ οἱ ἄλλοι διῆλθον, πορεύεσθαι ἅπαντας εἰς τὸ τῆς Λήθης πεδίον 

διὰ καύματός τε καὶ πνίγους δεινοῦ" καὶ γὰρ εἶναι αὐτὸ κενὸν δέν- 

23 τὰ μὲν ἄδικα κτὰ. (Οἵ, (νἸ 1. 
ἀηᾷ (.) αεα. 82. Α τοὺς δέ γε ἀδικίας 
τε καὶ τυραννίδας καὶ ἁρπαγὰς προτετιμη- 
κότας εἰς τὰ τῶν λύκων τε καὶ ἱεράκων καὶ 
ἐκτίνων γένη κτλ. 

620 "--621}» Ἂ)|εγ αἰ ἐλ τοιεῖς 
λααὶ εἰοτόγι, Ζαελεσῖς ὀεείοτυεαί ογ1 ἐαεἦ 1:5 
ἀἰαεηιοῦε 97 ρέμΐμς. 7 λεγεα 27, ἐλδ σλοίεο 
τύας γαΐβεά ὧν ἐλέ χεριαιγεῖγρ  αΐες, αγιαὶ 
 ηαδέν ἐν “ΜΜεεεσοτίν. 727γ1 ἐλδ φυεγιΐγερ ἐδέ 
σοχεὶς ὀγιεαγεῤεα ὧν ἐλέ γίνε ὁ ζ7γηεῖνα- 
Μείμεσς {γι 114 φέαϊγε οὗ Ζείλε, ἀγα αἰέ, 
σαῦε Κ᾽, αγαγιᾷ ἐΐς τυαΐεγ5. ΑἹ »ιϊαγεῖράί, 
τυΐέὰ ἐλπηιαδγ ἀγα εαγίλφιακε, ἐλεν τυογε 
εαγγίφα τεῤτυαγαῖς ἰο ὧδ ὀογγι; ἀραὶ 1722. ἐλ 
»07,711γ10 417 γευϊυδα, αγιαΐ γομγα ἀδηιδεῇ 
μῤογι ἐλὲ 2)γ7ε. 

Ζ7Ζ4ε υἱεῖογι οΥἹ ΕΥ̓͂ ἐδ πὸ η167γ6 1,16 ἑαΐε, 
2λαΐ εγίσλες τολδόρι τὲ ἐς ἰοίά. 7270 τῦὸ σίυξ 
447, ἴο ἐΐξ ἐδαελίγιρ, 1 τοῦ σας οὩ7 βοτεῖς 
αἰΐσε, αγιαὶ ὀοίλ ἀἄεγε ἀγα ἀεγεα 67, τοῦ «λα 
,)αγεέ τυεϊ]. 

Θ20Ε “06. πρὸς τὴν Λάχεσιν κτλ. 
ἘρῚ 1 Δ 6515 566 οῃ 617 Ο, Ὠ, Δη4 ἴογ δαί- 
μονα 617 Ὁ, Ε 71)1. 

30 ἣν--μοῖραν. [Ιη λαχών, ἐφαψά- 
μενον δῃᾷ διεξελθόντα ἴΠ6 ἱπαϊν]ά τα) Πηι- 
561{15 δι κει αθα [οΥ [Π6 5011] : οἵ. ΙΧ 573 Β. 
Ῥτοο 5. (1.ο. 346. 9 ἢ.) ᾿πίεθυργεῖβ διεξελ- 
θόντα οἵ τ, Ὀὰὲ 115. σαπηοῖ ὈῈ τὶρῃζ. 
λαχών 15 5α]4 ΜΠ δἰ] δίοη τὸ Λάχεσις, 
ἴτοπ] οβα Κηθοβ ἴπΠῸ Ἰἰοΐβ. νγεῦθ ἴα κῃ 
(617 Ὁ). [Ι« 1ῖ5. ἀρρτγοργίαίβ (αὶ 1, 6515 
5ῃου ἃ θῈ ἴῃ6 οὐἱν αΐθ ἱπνοϊνεα ἴπ ἴῃ 6 
αοΐ οὗ οδοῖςθ; ἔου της Επίατα 15 [ῃ6 σμη]ἃ 
οἵ τῆς Ῥαβί (οἴ. 617 6, Ὁ ».). ὙΤῇἼα βεϊεο- 
(ἰἴοη ἰ5 θη ται θα ϑυσσοβϑίνε!υ ὈΥ {Π6 
Ἑαΐς οὗ [ῃῆς Ῥτεβεπῖ, αμὰ (ῃ6 Ἑαΐβ οὗ ἴῃ 8 

Επΐαγο, ἀπὰ ἤμα!ν, ὈνῪ Νεςαββιῖν Πουβεϊῇ, 
της τποίπεῖ οἵ 8}} ἴἢγεα. 

31 ἀμετάστροφα κτὰ. ἀμετάστροφα ἰ5 
βαϊά, οὗ σουῖβθ, ψΊ τείεγοποα. ἴο ἴΠ8 
εἰγιηο]ορίοαὶ πηραπὶηρ οἵ Αάτροπος, ἀπά 
ἐπικλωσθέντα ἴῃ ἴπτῃ ΑἸ]π4ε5 τὸ Κλωθώ. 
1π {π6 ϑιισσεθαϊηρ οἷδε ἀμεταστρεπτί 
ἴακεβ Ὁρ ἀμετάστροφα ἃσαϊῃ. 
Θ21Α 2 «(ΔΛηθης πεδίον. ΤῊς ἢτγβί 

τηθητίοη ἴῃ ατεεὶς ΠΠπεγαΐασγα οἵ {Π6 ρ] αἴπ 
Οὗ 166 οσσαῖβ ἴθ Αὐ. δος: τ86 τίς ἐς τὸ 
Λήθης πεδίον κτὰ., Ὀπΐ Ατὐβίορῃαπεβ 
ΟἸΘΑΥΥ͂ ῬΓΕΒαΠΊε5. {Ππαΐ [η5 δπάϊεποθ 15 
Αἰγαδαν δυλ!]αῦ ἢ [Π6 1ά46α, ἀπ Ρ]αΐο 
ΠΊΔΥ ΜΚ06}1 πᾶνε Ὀογγονγεα 1 ποτὶ ΟΥρῃϊο 
πα Ῥυῃαροόσεαῃ Ἐβομαίοϊοσίθβ. Οἵ. Εταρσ 
«Ἰελογηεγιέ. 1... Ρ. 310». 6. ὙἼὴαε πεδίον 
Λήθης ννὰ5 Ῥγόθαθὶν ἃ οοππίεοτ-ΡΙοίατε ἴὸ 
1Π6 πεδίον ᾿Αληθείας, οἵ ψῃΐοῃ ννὲ Πεαῦ 
ἴῃ ]λαεαγ. 248 Β: οἵ. αἷἰϑο [΄χἱογλ.] 
371 8. 80 αἷβο Ρτοοϊι ].ο. 346. το Η΄. ὅτι 
μὲν οὖν ἀντίθετόν ἐστι πρὸς τὸ τῆς ᾿Αλη- 
θείας πεδίον τὸ τῆς Λήθης πεδίον, δῆλον" 
εἴπερ τοῦτο μὲν ἄκαρπον καὶ ἄγονον καὶ 
αὐχμηρόν, ἐκεῖνο δὲ ζωῆς πλῆρες. τροφὸν τῶν 
ψυχῶν ---ὡς ἐν Φαίδρῳ (248 Β) μεμαθήκαμεν. 
Εὸγ ἴῃς Ἰαΐευ Πἰβίουυ οἵ {Πϊ5 οοποδρίίοιῃ 
5686 Νομᾶς Μεγελεθ 1 Ρ. 316 71:. 2, 11 Ρ. 
300 71. 1 ἀηᾷ ᾽οίθγιοἢ Λ͵εζ. ΡΡ. 90 ἢ. 

3 ϑιὰ καύματός τεκτὰλ. |. ἀπά (Ὁ. οχ- 
ΡΙαΐη (Πϊ5 Ὀγ βαγίηρ {Παΐ "“(Π6ῪΥ τα ραββίπρ 
Τπγοῦρη ἴΠ6 ΡΠΠ]αΓ οἵ Ἰίσῃς. 1] ἀο ποῖ 
τὨϊηὶς ταὶ τῃϊς ἰάθα ννὰβ ργεβθηΐ ἴὼ 1Π68 
τηϊηα οἵ ΡΙαίο, που ρῊ {Π6 50 ι}}5. ἅτ ΠῸ 
ἀοαθὲ βοιμθνν θα ἴῃ 1Π15 τορίοη. Τὴ 
καῦμα «απα πνῖγος δεινόν ΔΥ6 51 {ΠῸ] 6 Π1}ν 
ΡΡυοργίαίϊβ. ἰουοῃθβ ψιποὰΐϊ Πανὶηρ τὸ- 
ὅουγϑε ἴο 50 τεα  ἰϑίῖς δῇ δχρ]απαϊίοη. 

25 
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ὅρων τε καὶ ὅσα γῆ φύει. σκηνᾶσθαι οὖν σφᾶς ἤδη ἑσπέρας 
ς γυγνομένης παρὰ τὸν ᾿Αμέλητα ποταμόν, οὗ τὸ ὕδωρ ἀγγεῖον οὐδὲν 

΄ 
στέγειν. 

΄ ΩΝ - - “-“ μέτρον μὲν οὖν τι τοῦ ὕδατος πᾶσιν ἀναγκαῖον εἶναι 
- ἂν Ν: Ἂ Ἀ , , ᾿ξ -“ Ἄ 

πιεῖν: τοὺς δὲ φρονήσει μὴ σῳζομένους πλέον πίνειν τοῦ μέτρου" 
Ὰ ΄ “ 

τὸν δὲ ἀεὶ πιόντα ' πάντων ἐπιλανθάνεσθαι. ἐπειδὴ δὲ κοιμηθῆναι Β 
7 

καὶ μέσας νύκτας γενέσθαι, βροντήν τε καὶ σεισμὸν γενέσθαι, καὶ 
ἐντεῦθεν ἐξαπίνης ἄλλον ἄλλῃ φέρεσθαι ἄνω εἰς τὴν γένεσιν, 
" Ἵ ΄ ἄττοντας ὥσπερ ἀστέρας. αὐτὸς δὲ τοῦ μὲν ὕδατος κωλυθῆναι 

5. ᾿Αμέλητα ποταμόν. ((. ίτρ. “ἐη. 
ΨΙ γ14 ἴ-. [1ιεἰμδοὶ δα δΠιιηϊη5 τππάδηη 
δ δε 705 Ἰαῖῖσαβ, εἰ ἰοῆσα οὈ]νία ρΡοίδηϊ. 
Μαὴγ οἴμεΥ Ρδγϑ] εὶς ατα αυοίεα ὍΥ- 
Πιδίουιοῃ δῷ. ΡΡ. 9ο0-τ-θ4- Α5 [ἢ8 
πεδίον Λήθης Πὰ5 15 σοιπηΐειρατί ἴῃ {Π6 
πεδίον ᾿Αληθείας, 50 αἷδο νγα ἢπα ἰγζᾶςοβ 
ἴῃ ατεεκ Ἰεσεηᾶ οὗ ἃ ὕδωρ Μνημοσύνης ἃ5 
ψῈ}] δ5 {ηε ὕδωρ Λήθης (Ῥαιι5. 1Χ 30. 8). 

7 τοὺς δὲ---μέτρου 15 πι]55ῖηρ ἴῃ φ πα 
ΒΕνΕΥΆ] ΟΠΕΓ Μ55. “ἘΕοτγίαββε. βιρευ- 
νασαηθα δάδοσιθ ἱπερία μαθο ν᾽ θα μίΓ 
Δ]ϊσαϊ, 4α] ϑἰαξπη ΠπΘ}}1 6 Ῥοβίαϑ Π) 
ῬΙΡΙσδοί οὐηπῖα ΟὈ]Ινδοθπίθη ν]άογαί. 
564 ΟὈ]ν] οἷ. νὶβ εἴ ρα πδοῖα ναυῖα δϑί. 
Οἷἱ πἰηλῖαμαι. ὈΪΟΙ, ᾿π Ρεγραίαμπτη οὔ] ν15- 
οἰἴαγ, αὶ πιοάεγαΐθ, αἴβοθσα Δ] πᾶ π60 
56 γθοογάδησο βοϊθης τη γερείεγε ροίεϑί ἢ 
(ϑομηθι ἀθυ). μάθησις, νγε ΤΕΙΠΠΘΙΏΕΥ, 15 
ἀνάμνησις (λαεα. 76 Α: οἵ. αἰθδοὸ 75} 
Δα γ6 5). [Ιἰ 15. Π|κεὶν Θποῦσῃ {παΐ [πε 
ΡῬΙαίοηϊς ἀοοίχπε οἵ ἀνάμνησις νγὰ5 5ι- 
ϑεβίβα ὈΥ δδυ]]εγ Ῥυ παρογθεδῃ Ὀα]1εΐβ. οἵ 
1π6 βαπης ᾿εϊπα (Τ1θίθυ ἢ 1.α. Ρ. 122: οἱ. 
4150 οἢάς 1.σ. Ρ. 186 ».) 
6218 8 ἐπιλανθάνεσθαι. ἼΠΕΤΙΕ 5 ΠΟ 

ϑοοά γὙβάβοῃ ἰου {γϑηβίουσιπρ' ἴο [Π15 ΡΙασα 
1η6 οἴαιιδε αὐτὸς---πιεῖν ἃ5 ΗεΥνγάθη 
5 η65 (ο ἄο. [ἢ ἰγεαίϊησ οἱ [Π15 Ῥάββαϑθ, 
Ῥτοοὶαβ σιοίεβ Δ Ἰηΐεγεβίϊηρ [ταρτηθηΐ οὗ 
Αὐβίου θ᾽ 5 ἀἸαϊοσαβ “Οη {π6 5οα]᾽ (].ο. 
340. 1 ἢ Ξ οσθο 148οῦ 5 [{): φησὶ γὰρ 
οὖν (55. ὁ ᾿ΑριστοτέληΞ) καὶ αὐτὸς ἐκ μὲν 
ὑγείας εἰς νόσον ὁδεύοντας λήθην ἴσχειν 
τινὰς καὶ αὐτών τῶν γραμμάτων ὧν ἐμε- 
μαθήκεσαν, ἐκ νόσου δὲ εἰς ὑγείαν ἰόντα 
μηδένα πώποτε τοῦτο πάσχειν. ἐοικέναι 
δὲ τὴν μὲν ἄνευ σώματος ζωὴν ταῖς ψυχαῖς 
κατὰ φύσιν οὖσαν ὑγείᾳ, τὴν δὲ ἐν σώμασιν, 
ὡς παρὰ φύσιν, νόσῳ. ζῆν γὰρ ἐκεῖ μὲν 
κατὰ φύσιν αὐτάς, ἐνταῦθα δὲ παρὰ φύσιν᾽ 
ὥστ᾽ εἰκότως συμβαίνειν τὰς μὲν ἐκεῖθεν 
ἰούσας ἐπιλανθάνεσθαι τῶν ἐκεῖ, τὰς δὲ 
ἐντεῦθεν ἐκεῖσε τῶν ἐνταῦθα διαμνημο- 
νεύειν. ΟΓ 7Ζἴνιον οὐ ἑλόμςν τ τὴν δργρ' 
σἱοληέδ» ΟἹ ἀδαίίλ ἀγα ἐζυῖγιρ ονν θερηβ ἴο 

τη6 Πα, Απα ποίῃϊηρ Ὀγηρ5 Π16 8]1 [Πϊηρϑ.᾽ 
9 μέσας νύκτας. ὙΠε ρῥ]τγαὶ, ἴῃ 

ὙΠ ἢ νύκτες δοοοτάϊησ ἰο Ηδὶπμουῇ οἢ 
Ῥγοΐί. 310 Ὁ 51:9η1ῆε5 ἄογαξ γιοσζηγηαξ, 15 
ΤΕΡΊΠ]ΑΥ ἴῃ [Π15 ΔΠ6 511η118ΔΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ, 
ε.5. πόρρω τῶν νυκτῶν (5 γηηι. “τ Ὁ) εἴα. 

γενέσθαι---γενέσθαι. ““15 Ῥ]αΐο ΤΘ4}}γ 
ΓΘΒΡΟΠΒ10]6 ΟΥ {ΠῸ οἸατηβυ ἀπά 1Π-ϑουπηα- 
ἴησ τερείτοη οἵ γενέσθαι Κ᾽ ΙἀἸσΠαγα5, 
ψὴο νοι] οἠ ἴηΠ6 ἢχϑί γενέσθαι ἀπά 
νυία κατὰ μέσας ἴοΥ καὶ μέσας. Α 
ΒΙΠΉΠΠ]ΔΥ σουγθοίίοη Πα δἰγεααν Ὀθθη 5ιῖσ- 
σαβίθα ὈγῪ Ἡδυνεγάθη. ῬΡ]αΐο ἢϊμη56 1 15 
ποΐ ἴῃ {Π6 Ἰεαβί ἄνεῖβα [0 βοῇοθβ οἵ {Π15 
πᾶ: 56ε ἢ ΟῚ 511 Ἐ- 

ιο ἄνω. τ Ο]]ον5 {πᾶαὶ {Π6 501}5 
7π5ὲ Ῥείογε {ΠῸῚῚ Χο ΠΟ ΥΠΔΙΊΟΠ ἀΓῸ ἘΠ4ΘΥ- 

- ΡΥΟΧΠΑ : 566 οἡ ᾿Ανάγκης γόνασιν 617 Β 
Δα διὼ καύματος κτὰ. ὅ2ι Α ἀπᾶ δΊτρ. 
Α167γι. νι 748 . Ἠᾷδ5 ομηηῖ5--- ΕΠ αθῦτη 
αα Πανίαμη ἄδιιβ Ἔανοοαΐ ἈΡΊΠΪηΕ ΤΠΑΘΤΟ : 
ΘΟΙΠΙοθ ἹΠΤηΘΠΟΥΘΒ οϑέῤόγα πἰ σοηναχᾶ 
γανιβαηΐ, ᾿λυσβαβ δὲ ἱποῖρίαπί 1Πη οοΥροτᾶ 
γ6116 γανοσίί. 

εἰς--ἀαΟδἸστέρας 15 4ἢ ἰηβίδῃοι---Τατα ἴῃ 
ΡΙαίο---οἵ δὲ ἀΡΡδύβῃς!ν δοοϊδηΐαὶ ἰδτη- 
Ὀῖο. 866 Αὐῖβί. Αἰ λεί. 111 8. 1408 33 ἢ. 
ὁ δ᾽ ἴαμβος αὐτή ἐστιν ἡ λέξις ἡ τῶν 
πολλῶν" διὸ μάλιστα πάντων τῶν μέτρων 
ἰαμβεῖα φθέγγονται λέγοντες 4η4 (ῸΡΕ 
δα Ιοοβ. ΕῸΥ 5015 οοηῃοεϊνεα ἃ5 βίδυβ 
οὗ, ΑτΥ. ας 833 ἴ. οὐκ ἦν ἄρ᾽ οὐδ᾽ ὃ 
λέγουσι κατὰ τὸν ἀέρα [ ὡς ἀστέρες γιγ- 
νόμεθ᾽, ὅταν τις ἀποθάνῃ; «πᾷ Ρ]αῖ. ὧς 
δε7ι. ϑοε7. 501 Ὁ πολλοὺς ἀστέρας περὶ τὸ 
χάσμα παλλομένους (5614 οἵ ἀἰδοηηθοάϊεοά 
5011]5) ἀῃ 591 Ε. ΘΠΏ]Π]ΑΥΥ τ[Π6 ΜΙΠΠὸν 
γᾶν ννῆϊοῃ, ἴῃ {πε νψογτάβ οἵ Μι]οη, 15 
“Ῥοννάθγθα ψ]ἢ 5ίατβ᾽ (2.7. Ζοσέ ΝΤ 
581: οἵ. Αὐἱβὲ. 2Ζείθογ. 1 8), 15 πε αθοάβ 
οὗ σεοσίαϊη 50.115, δοοοσαϊηρ ἴο ἃ [ΟἸθυ Ὁ] Κ 
νἀ βθργθαα ἰγαα!οη, ννῃϊοῃ πηθθῖβ τὶβ 
4150 ἴῃ δης αν: 566. ΤΟΥ ἘΧαπρ] 6 (ἴο. 
αἷδ γεῤιὦ. ΝῚ 15, τό δηᾶ 77αγιῖϊ. 1 753--- 
8οᾳ. (ΟΥ̓ αἶδο Ετερ “ωλεγεεί. 1.6. Ὀ. 348 
7.2 δα ομάς 2 εγελε ΤΠ ΡΡ. 95. 213 7272. 
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- .“ ͵ὕ νὰ. 2 Ν “ » , ᾽ ἰδέ » » 

πιεῖν" ὅπῃ μέντοι καὶ ὅπως εἰς τὸ σῶμα ἀφίκοιτο, οὐκ εἰδέναι, ἀλλ, 

ἐξαίφνης ἀναβλέψας ἰδεῖν ἕωθεν αὑτὸν κείμενον ἐπὶ τῇ πυρᾷ. 
“ Ν 

καὶ οὕτως, ὦ Γλαύκων, μῦθος ἐσώθη καὶ οὐκ ἀπώλετο, καὶ 
“ ἰοὺ ἈΝ - Ν 

Ο ἡμᾶς ! ἂν σώσειεν, ἂν πειθώμεθα αὐτῷ, καὶ τὸν τῆς Λήθης ποταμὸν 
3. ΥΣ 5 

εὖ διαβησόμεθα καὶ τὴν ψυχὴν οὐ μιανθησόμεθα. ἀλλ᾽ ἂν ἐμοὶ 
͵ . ἣ 

πειθώμεθα, νομίζοντες ἀθάνατον ψυχὴν καὶ δυνατὴν πάντα μὲν 
δ ᾽ ,ὔ ’ὔ Ἀ τι ΄ὔ “- », ε “-“ 8... ἢ, ς Ι͂ ᾿ 

κακὰ ἀνέχεσθαι, πάντα δὲ ἀγαθά, τῆς ἄνω ὁδοῦ ἀεὶ ἑξόμεθα καὶ 
ὔ " 

δικαιοσύνην μετὰ φρονήσεως παντὶ τρόπῳ ἐπιτηδεύσομεν, ἵνα καὶ 
δι ὧν 2 -“ ,ὔ Ν -" -»" ᾽ “- ΄ 2 ΄ 

ἡμῖν αὐτοῖς φίλοι ὦμεν καὶ τοῖς θεοῖς, αὐτοῦ τε μένοντες ἐνθάδε, 
- ἐ ς , 

καὶ ἐπειδὰν τὰ ἄθλα ! αὐτῆς κομιζώμεθα, ὥσπερ οἱ νικηφοροι 
" 5 “- Σ “ 

περιαγειρόμενοι, καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν τῇ χιλιέτει πορείᾳ, 
ἣν διεληλύθαμεν, 

εὖ πράττωμεν. 

τέλος πολιτεῖίὰς “ἡ. 

κείμενον ΑἸΞΙ͂ φ: ἤδη κείμενον ΑΞ. 
(Γῇ. ότ5 Α. 

13. ἕωθεν ΑΞ’ φ' γρ ἄνωθεν ἴῃ τηαῖσ. ΑΞ. 
25. χιλιέτει ΑἸΞΙΖ: χιλιέτι Α3. 

12 ἕωθεν. ἄνωθεν (566 ε7΄.. 22.}, ὙΒΙΟΙ 
ΔΡΡΘδὺ5 αἶξο ἴπ Ψ, ἴ5β ἀρργονβ Ὀν ἈϊοΒαταϑ, 
Ῥαΐ αἀάἀς ποίῃϊηρ ἴο {πε τηθαηΐησ. ἕωθεν 
15. οἵ σουτβα {Π6 πιογηΐηρσ οἵ {π6 ὑγε ἢ 
ἄδγ 45 μέσας νύκτας ἀθονε νγὰ5 [6 τηϊά- 
πῖσῃς οὗ {πεῈ εἰθνεπίῃ : οἵ. δωδεκαταῖο---- 
ἀνεβίω 6ι..8 ἀπά 610 Β 72. 

κείμενον. ὅεε ε7΄. 21. ἤδη 15 Ἰπαρ,σορσίαΐε 
ἴῃ 1561, πα Παϑ {116 δα πουϊ ἐγ Ὀε51465 Δ. 

14 μῦθος--οὐκ ἀπώλετο. Α ϑοπο!ϊαβὶ 
γαπλαυς5 : τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς προστι- 
θέναι τοῖς μύθοις ἔθος ἣν, ὅτι μῦθος ἀπώ- 
λετο, δεικνύναι βουλομένοις ὡς ἄρα οἱ μῦθοι 
λέγουσι μὴ ὄντα, καὶ ἅμα ἐρρήθησαν καὶ 
οὐκ εἰσίν. ((Τ. Ζἀεαεί. τόᾳ Ὁ απα λει. 
14. 4.) Πλάτων δὲ τοὐναντίον πανταχοῦ 
σῴζεσθαί τε καὶ σῴζειν φησὶ τοὺς μύθους 
τοὺς παρ᾽ αὑτῷ, μάλα γε εἰκότως" τῶν γὰρ 
ὄντων εἰσὶν ἐξηγηταί, καὶ ὠφέλιμοι διὰ 
τοῦτο. (ΤῊς ϑομο]ίιτη 15 ἴτοση ῬΥΟΟΪ 5 
1.6. 334. 24 8.). ΡΙ]αΐο τηθδης (πμαΐ τῆς 
βίοτυ οἵ ΕῪ ἰ5 οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσθλόν. 
Α 5ΜΏ1Π|ΔΥ ΡΪΑΥ οα ἴΠ6 ΡΥΟνΕΥ ΟΟΟΌΥ5 αἶσο 
ἴῃ δατὺς 645 Β. 

621 15 ἄν σώσειεν. (ΟΓ. ΠῚ 417.Α 
"». ἽὙΠε Ξυρσεβίίοη δὴ σώσει (ΙΔ ]ΟΠαγ 5) 
ἶθ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΙΥ : 5886 ΚύΠΠΕΥ Ο7. 67. 11 

Ρ- 977 Ὁ. 
621 σ, Ὁ 20 αὐτοῦ τε--εὖ πράττω- 

μεν. 1 ἀρστεα ψ] αἸομαγαβ 1η [ακΊηρ᾽ τε 
45 “Ὀοίη, ποῖ “δηά,᾽ δηὰ {πε καί Ὀείογε 
ἐνθάδε ας “απᾷᾶ,᾽ ποῖ “οί. οποία θυ 
Βοϊάϑ (η6 ορροβίξε νῖϑνν, υσρίησ {παΐ “ ααϊ 
Ῥτδαθυηῖα νἰγίας5 χαρουίαϊζ, δατη ἰπίθυ τα- 

Ρουγίαπάππη εἰ 5101 οἱ 4115. δηλ ]οπ 6558 
ορογίθε. Εο ἰριταῦ [θη ροσθ 5101 ἀἰβαια 
δτηΐοιιβ αἰ 51, σοί ΘΠ δ α ΠΟῚ πλδοὶβ ροίαβί, 
Παάτ αὖ νἱποαΐῖ, ατπππὰ ῬΑ] πηδτὴ [ασί νῖο- 
τοτῖδβ." ὍΠΗΙ 5 ἴτας ΘῃοιρΉ, Ὀπΐ ἃ 5: ΠΉΠ]ΑΥ 
οὈ]δοΐΐοη παν 6 πϊαάα ἀσαϊηβί ΘΟμΠοΙ ἀδυ 5 
Οὐ ΒΟ] {10}, νν ΠΙΟἢ τηα]κα5 Ρ]αΐο 5γν ἵνα, 
ἐπειδὰν---κομιζώμεθα---εὖ πράττωμεν : ἀπά, 
ψ ἢ ΘΟΠ ποι οΥυ5 σοπβίγποιοη, ἴἢ6 ταρε- 
«ἰοη καὶ ἐνθάδε ἴ5 αἴ50, 45 ΕἸομαγάβ ϑᾶγϑ, 
ἼΜΟΥΥ ψψεαὶς.᾿ Βεοϊπηϊηρ 5 1 ἢ6 ψουἹὰ 
ΒΥ “ὈΟΙΒ Ποῖα απᾶ Πεγϑαίζεσ ̓  Ρ]αΐο 
Ε]αογαΐεβ {π6 “ Ππουβαίζεγ᾽ Ἰηΐο ἐπειδὰν --- 
κομιζώμεθα, ποῖ ννἱἱποῦξ βοιηθ βαογίποα οἵ 
Ἰορίσαὶ σομούεποθ. 

22 περιαγειρόμενοι: 1.4. περιιόντες καὶ 
ἀγειρόμενο. (ΑΙ. Τιη. δέχ. ῥίαΐ. 5.ν. 
περιαγειρόμενοι νικηφόροι ἀηὰ ἘἈΛΠΗ ΕΠ 5 
ποίθ. ἐπαγερμός νγὰς {Π6 πδῖηθ ίου {ἢ15 
Κιηά οὗ “5: ρὶβ σο!]δοίῖο.᾿ Πα ροεῖ ΟὐὰΥ 
ῬΙΌΡΟΞΕα περιαγόμενοι, Ὀπὲ {Π6 ἰεχί 15 
βουηα. ἘῸΓΪ (Π6 ᾿πηαΘΟΥΥ ἔγοπὴ {Π|6 σἈΠΊ65 
566 Οἡ Υ' 405 Ὁ 2. 

23 ϑιεληλύθαμεν. Τ. «πᾶ (. {Πϊηὶς 
[ΠΏ οΥα 15 “ἃ ρ᾽δυία] συ ρσδςίοη οὗ οὐγ μανὶησ 
τηδᾶάς {Π6 Ρἱ]συίσηασο οὐγβεῖνεβ." 1 ἀο 
ποῖ Ὀε]ῖανε Ρ]αΐο πιθαηβ Ἰηοτα ἴΠ8η ΠΊΘΙΕΙΥ͂ 
γε Πᾶνα ἀδβουθεά. 

24 εὖ πράττωμεν. Οη εὖ πράττωμεν 
5686 {Π6 {πϊγτὰ Ῥ]αίομῃϊς δρίβί]α δα Ἰηϊϊ. απ 
Βεγηανβ δμεῖαγε τι. αἷἷδ ΑἸ γ7ε1. 267 ὈΡ. 3, 88. 
Τῆς Μεῤιδές ΠΕγ Θπ5 νυ] "ἢ ἀπ αἀαρίατϊτϊοι 
οἵ Ρ]αϊο᾽β. ἑανουσιία ρῆγαβε οἵ βαϊυϊαίζοῃ 
αηὰ ἔδγενε]]. 

15 

20 
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Ι 

Χ 507 Ε. τοῦτ᾽ ἄρα ἔσται καὶ ὃ τραγῳδοποιός, εἴπερ μιμητής ἐστι, 
τρίτος τις ἀπὸ βασιλέως καὶ τῆς ἀληθείας πεφυκώς, καὶ πάντες οἱ ἄλλοι 
μιμηταί. ; 

ΘΟ] Ιου Ο ΠΟΥ Δπα ϑ04] ΠΡ αι η) ΟΥ̓ΕΓ ὯῸ δχρ᾽απδίοη οὗ [ης6 ἀβίους 
Ρἤταβα τρίτος ἀπὸ βασιλέως. 6 νγογβ δύθ ἰγαηβϑίαίθα, Ὀγ Ῥτϑηι] ““1η 
ἀπε Τ1π16 νοπ] Κα ὅπ] ἤδη, δηα εἐχρ]αϊηθα ὈγῪ Μάύ]ευ 45. {Π|τὰ, 
σουπίηρ [ΓῸΠ ἴΠ 6 τηΔη ““ἀ6ΓΓ ΠΔΟἢ 561 Π 6. ΒοΠΙρ ΠΡ, 56 Π 6. ΝΥ] πηρ 
ἘΠ4 βείηθιη Βεγαία νοῦ ΑἸ]Θη 1πὶ Βαβιῖζα οτ Τἀβξῃ ἰ5ι.) Ασοοτγαϊηρ ἴο 
ΘΟΒπρΙᾶθυ ἴῃ Κίηρ 15 “"ἀδγ ἴἢ1 πειηΐεη Βιοἤ 6 45 Βεϑιίζευ α6Ὺ να ἤγθἢ 
Τ1,5ὲ ἀαγρεβίβ!!ε (ειθοῃίβ, ἀδὺ ΠΪΕΙ 415 νγδγΠα ς Βα θη 6Γ ἀογ Ὑ  ἤγΠοῖς 
56] θὲ φἸει ἢ ρεβείχζί ψῖγα᾽ (ΤΥ 5] ατοη Ρ. 314). Τοννείξ δηα (ὐδιηΡὈ 6}} 
τειηαγκ “Οοά ἰ5 Πεῖα τερτεβθηίεα ἂἃ5 ἃ Κίηρ. Τῇῆδ ψοσγά 15 Ὀοιγονεά 
τοι {Π6 Ἰαηριιαρα οἵ {πε πίηῖῃ Ὀοοῖς ἢ ΠΟ ἢ {Π6 ᾿πηρετίθοι βηδάον οἵ 
[λ6 Κίηρ 15 δημοκρατικός, ὀλιγαρχικός, ἃ5 ἤεΥΘῈ οἵ (οα [Π6 5Πδάον ἃΓ8 
ζωγράφος, κλινοποιός εἴς. ΟἸΠΕΓ 5 ρθε 5.10.5 ἀγα {Παΐ [Π6 ΡΏγαβα πη ΘΔ ἢ5 
(Ὠϊγα ἴῃ ἀεβοεηΐ ἔτοι {Π6 βονεγεῖρη " (Π). ἀπα Ν.), (ῃδὲ [Π6 τρίτος τις ἀπὸ 
βασιλέως 15 ἃ 5οτΐ οἵ 5ίαρε Κιίηρ (( {Γᾶ ρῖς ΤΩ] ΠΟΥ, 85 ΘΧΠΙ Ι[6α ἴῃ {Π6 
βίαρα Κίηρ, 15 δὲ ἃ {Π|γτ τείῆονα ἔγοιη 1ῃ6 Κίηρ δῃᾷ τῃς {ταῖῃ, 1.6. ΠΟ ἢ 
[Ὡ6 1ἄ6δ] κιηρ᾽ 7. Β. Μαγοῦ ἴῃ Οὐ, δῦ. Χ ῬΡ. 112, 245), δια ἤπδ]υ, 
ἴπαΐ [Πεγα 15 ἃ τείεσθηςσα ἴο “16 Οὐ δηΐαὶ ἄδρτθαβ οἵ τάκ. ΤΠΘ ῥδιηῖαῦ 
15 ποῖ Ἔνθ {πκῈ ἴῃ6 ν]Ζίεσ, οὐ {πε ᾿πηηηθαϊαία Πεὶγ ἴο {Π6 [ἤτομε, δεύτερος 
ἀπὸ βασιλέως" ((ΑρὈ6}} ἴῃ Ολ Κευ. Χ Ῥ. 246). Τὶ ν1}}1 θῈ βθβθὴ [ἢδί 
{Πέτα ἴ5 ΠΙΠῈ ἀρτθειηθηΐ οὗ ορ᾽ηΐοη 85 ἴο {Π6 ῥΎβοῖβα βιρῃιποδποα οἵ (ἢ 15 
ΤἝΠΊΑΥΚΑ Ὁ]86 ἜΧρΎΓᾺ 55 η. 

Α5 τεραγᾶβ [Π6 δρρ)οαίίοη οὗὨ ἰῃς ρῆγαβθ, ἴξ 15 αι οἰθαγ, ἴῃ {Π6 
ἢτδὲ ρίαςβ, [δὶ βασιλέως 15 Ἰηἰςηα 64 ἴο σοΙτοβροηά ἴο αοά. [Ἃ|ἢ τῃ6 
ἀεβοδηάϊηρ' 50416 οὐ “τπδκουβ ̓  γα πανα (1) {π6 φυτουργός, γοὸ 15 Θοά, 
(2) της δημιουργός, ἀῃ!ᾷ (3) ἴῃ μιμητής : 50 {παὶ {π6 μιμητής 15 τρίτος 
ἀπὸ φυτουργοῦ. ϑίπος ῬΙαΐο (4115 Π]Πὶ τρίτος ἀπὸ βασιλέως, νγε 816 
Ὀοιπηα ἰο Ιἀθπεν τῃς βασιλεύς ψ ἢ [Π6 φυτουργός, ᾿ΠΠ]6855 ἷῈ ΒΌΡΡΟΒΘ 
(δὲ τῃ6 δχργεβϑϑίοη 15. ἰδοκίηρ ὈΟῃ ἴῃ ῬΓΟΡΓΙΟΙΥ ἃπα ροϊηῖ. ὙΠΘτα 
ΔΙῸ 8580 οἴμπεῖ ραβϑᾶρεβ 'ἴπ Ρίαίο ὑεῖ ρα 15 βροκβὴ οἵ δἃ5 8 
Ἱζιηρ, 6ρ, ὑγαλ 200 Ὁ, Ζῆϊυ 09 Α΄ ἴῃ (πὸ. βεθοος ΠΡΙΒΘΘΙΝ τ 
15. ΘαΙΔΠΥ οἰβαῦ ἰπδὲ τρίτος ἀπό 1Π1ρ]165 {παὶ {Π6 ᾿πηϊϊαίου 15 τϑιηονϑά 
ὈΥ ὑνὸ ἄδρτεθβ ἴοπὶ “ἴπ6 Κίηρ.᾽ (Οοπιρατα ϑίορδειβ ζωοϑ. 1 τ78ὃ 
Ρ. 78 ννδοπβιμαίῃ Ποσειδώνιος τρίτην ἀπὸ Διὸς (50. τὴν εἱμαρμένην)" 
πρῶτον μὲν γὰρ εἶναι τὸν Δία, δεύτερον δὲ τὴν φύσιν, τρίτην ὲ 
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τὴν εἱμαρμένην. Α οδιεία! 5ιπαγν οὗ [η6 ψογάβ. εἰ ρ] ογθα Ὀγ Ρ]αίο ψ}}} 
ΓΠΟΥΘΟΥΟΙ ᾿ἰοδα τι5 ἴο ΒΌΡΡοΟΒ6 {παΐ {π6 ἤριιγε 15 {παΐ οἵ ἃ φεηβδίορίοαὶ 
66. ΤΠι5 ΜῈ ἤᾶνα 

(1) Οοά (ΠΕ ΤΟδα ΒΕ, 
(2) (ὐατρεηΐεγς σουγοϊδίϊηρ ψ ἢ [Ωω Α τηδίεγιαὶ θεά, 
(3) Ῥαϊῃΐεγ (3) Α ΡΙοἴατε οὗ ἃ ῬΕεά; 

Δα πὲ 45 ἴΠ8 Ρίοῖατο. οὗ 4 Ὀε( 15 ἃ τρίτον έννημα ἀπὸ τῆς φύσεως, 50 
1Π6 Ῥαϊπίαυ 15 τρίτος ἀπὸ βασιλέως πεφυκώς, {παΐ 15, “[ΠΙτάἅ 1ῃ ἀδδοθηΐϊ 
ποῖ {πῸ Κίηρ. ΒῸΓ [ἢθ56 συθάβοῃβ ἰῃ6 ϑρΡοΟΒεα δἰ πϑίοπ τὸ τΠ6 
βασιλεύς οἵ ΙΧ 587 Β ΠῚ σαῃποῖ, ἴῃ ΤῊΥ ΟρΙ πο, 6 Δα πη 6 4 : ποῦ ᾿ηΠἀε θα 
γγοῦ] 50 δ Δ] ]Πϑῖοη Ὀ6 Δρρτορτίαΐα οἡ οἴμοι στοιηάβ, ἴου [Π6 τα 15 ΠῸ 
Κιπα οὗ δηδίοσυ Ὀεΐνγεεη τ μιμητής ἀη4 [Π6 ὀλιγαρχικός, γῆ 0 ἴῃ 587 Ὁ 
15 βα]4 ἴο ΡῈ τρίτος ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ. ὍὕΠΕ {γαηβϑ]ατοη οἵ 1 αν 5. δηάᾶ 
ψδαρηδη “τηϊτά ἴῃ ἀδβοθηΐὶ ἤτοιὴ ἴΠ6 ΚΊηρ᾿ 15. σοτγθοῖ, ἀπ [Π86 τη ΘΔ η ΠΡ 
οἵ {π6 Ῥῇγαβθ 15. θχδοῖν τορτοαπορα ἴῃ τῃη6 ράββϑᾶρα οἰϊθα ἔγοτη Ἰ)δηΐα 1Π 
1ῃ6 ποίβεβ. [Ἃ“ Π]τβίγαιίιοη οὗ ἐπε νψογὰά βασιλεύς ννεὲ 5Ποι4 αποίε, ποῖ 
ΙΧ 5878, Ὀὰΐ ΝΙ 500 Ὁ, ΏΕΥΕ ἴπ6 Τἄεα οἵ αοοά, οὐ Οοα (ΝἹ 5ο5 Α 7,.), 
15 βαϊά το 6 {πῸ Κιηρ οἵ {Ππ6 1ῃ16]Π|910]6 5Θρηετα. γε ἢανε δἰγοδαν 566 ῃ 
τηδὶ {η6 146ὰ οἵ οοα 15 {πε τη Κεὺ οἵ 8}1] {π6Ὸ οἴπεγ [ἅ685, ἀπΠα διηοηρ 
1Πθῖὴ οἵ {με αὐτὸ ὃ ἔστι κλίνη (ΥἸ 500 Β 21., Χ 507 Β 2,..), γνῃ] ἢ Δοσοτγάϊηρ 
ἴο [Π6 Ῥγεϑεηΐ ραβϑᾶρξ 15 σοηβίτποία Ὀγ οᾶ. (Ομρατα ῬΉΠ]Ο αἴθ 7167. 
οί ὃ 23 πρὸς τὴν ἄκραν ἁψῖδα παραπεμφθεὶς τῶν νοητῶν ἐπ᾽ αὐτὸν ἰέναι 
δοκεῖ τὸν μέγαν βασιλέα Δηα 1. ὃ 50. 

50 ΤηπΟ ἢ [ῸΓ {π6 Δρρ!οδίοη οἵ {Π6 ρΡὮγαβα Δ Πα 115 Ῥγορυὶεῖυ ἃ5 564 
Ὀγ ΡΙαίο ἤεῖθ. ΑΔΒ σερδυαβ 115 οὔἱρίη, (ὐδη ρ 6115 βιρθοϑιοη ἰ5. ἸΏ ΠΩ͂ 
ΟΡ᾿πίοη ποῖ προ 8 Ὀ]6, ργονι θα να βιρροβε [Πδΐ [Π6 δ] ] 5] 0 15 ἴο [ῃ6 
{π|Γα 1η αἰδεεογιί ἔγοτη ἴΠ6 Κῆρ. ΑἸΓΠΟιρΡ {Π6 ΘΧΡΎ ϑϑίοη 065 Ποῖ ἈΡΡΘΔΓ 
ἴο θ6 ουπα εἰβεννοεα ἴῃ ατεαῖς ΠΠοταίαγθ, ὄχοθρί ΜΠ ΤΠΟΥΘ ΟΥ Ὰ 655 
ἜΧΡΊΙοΙ τεΐογεηος ἴο {Π15 ραββαρε οἵ ἴΠηε Δ εῤηκόζηε, {πὸ νψογας βου πα ΠΑ] Ὲ- 
ῬΓΟνΕΓΌΪΑΙ, ἀπ [ῃ6 ΟἸΙ58Ι 0 οἵ {πῈὶ δγίιοα ψῇ ἢ βασιλέως 5ιρρεϑίϑ, 
1πουΡ 1ἴ ἀοε5 ποῖ πεοδβϑιίαΐα, ἃ γθίδγθηςα ἴο {Π6 Ῥευβίδῃ τποηάτοῆγ. ΟἹ 
εριόχ. 241 Ὁ, 244 Ὁ, 245 Β, 246Α ἀῃὰ Αἴ 1 123 Β, 6, Ε 8]... Τῇ οοἢ- 
͵εοΐαγα οἵ (διηρὈ }} ἀδαὶν 65 ΒΟ Δα ΠΠ0η8] ργο ΒΑ ὈΠΠ1γ ἴτοτὴ της ΤΑνοιυτιῖα 
Θἴοϊο. σΟΠΡΑΤ5Ο.. Ὀαίνεθη προηγμένα ΔΠα ἴῃο586 ΨηΟ 5ἰαηα πεχί ἴο [ῃ6 
ΚΙηρ ἴῃ ΠΟΠΟΙ͵ 8ΔΠα εϑίθθη, ΔΙ ΠοΟῸρΡ ἢ {Π6 δέοι σοι ρατίθοη ἄο65 ποῖ 
ἴηνοϊνα ἴΠ6 [468 οὗ δὴν βεηθαίορίοα! σΟΠΠΘΧΙΟΙ : 566 (Ἰο. αἱ ἡγεμς ΠῚ 
52 υἱ 6Π1ΠΊ, ᾿πΠ4τΠΐ (ΖΕ Π0), παπηοῸ ΑἸοΙς ἴῃ ταρῖα Ταροπὴ ἰρ511Π0 αιαϑὶ 
Ῥτοαιπιοίατη 6556 δα αἸρηϊςαίαπ1---Ἰ δϑῦ ΘΠ]Π}Ὶ προηγμένον---564 605 4 ἴῃ 
δ᾽ίαο ΒΟπΟΥα δπηΐ, ΖΓ ΠῚ ΟΥΟ. Ῥτοχίηηθ Δοσδαϊί, τ σθαι ηπι5. 511, δά 
ΤΟρΊα πὰ ὈΓΠΟΙρΡαίατη, 5ῖ6 ἴΠ νἱΐα ΠΟη 68, 4τιᾶ6 ρυΙΠΔ ΓΟ ΙοσΟ βαπΐ, 564 δὰ 
4146 5Βθοι Ππππὶ Ἰοσιπὶ ΟὈ πο ηΐ, προηγμένα, Ἰά ε5ὲ ΡΓΟάιοΐα, ΠΟΙΆ ΘΠΓΠΓ, 
γΙ ἢ ΟΥΠΕΓ Ραβϑᾶραβ ποθ ὈΥ ῬΘαύβοη 7,717 5 4 Ζέμο αγιαΐ Οἰδαρέλεος 
Ρ. 171. (ΟΥ α͵ϑο Ρἢ1Πο νι Ρ. 190 (Πρβίδε 1828) νυνὶ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν ἔξω 
περιαυγασθέντες λαμπρότητος, ἅτε νοητὸν φῶς ἰδεῖν ἀδυνατοῦντες, πλαζόμενοι 
διετέλεσαν τὸν αἰῶνα: πρὸς μὲν τὸν βασιλέα λογισμὸν φθάσαι μὴ δυνη- 
θέντες, ἄχρι δὲ τῶν προπυλαίων μόλις ἀφικνούμενοι καὶ τοὺς ἐπὶ θύραις 
ἀρετῆς, πλοῦτόν τε καὶ δόξαν καὶ ὑγίειαν καὶ τὰ συγγενῆ τεθαυμακότες 
προσεκίνουν (ὃ προσεκύνουν). 

Ἂ, 5. Ὡς 30 
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11. 

Χ 602 ΕΒ. Τούτῳ δὲ πολλάκις μετρήσαντι καὶ σημαίνοντι μείζω ἅττα 
εἶναι ἢ ἐλάττω ἕτερα ἑτέρων ἢ ἴσα τἀναντία φαίνεται ἅμα περὶ ταὐτά. 

ΤῊΙ5 15 {Π6 ἰοχὶ οἵ Α, ἴο νηοῦ ΘΟ ποι 6Γ ΔΠ4 411 σι σοθθήϊηρ' δα !ἸίοΥ5 
δάῃεγθ. ΤΠ6 νδιϊδηΐβ τοῦτο ἔου τούτῳ, δή [ῸΥ δέ πανα {116 Δα Ποτιγ, ἀπα 
δῖνε τι ΠῸ δϑβϑίβίδηοθ, 1ὴ6 νίϑνν ψῃϊοῆ 1 Πᾶνα βίνβη ἴῃ (ΠῈ ποίεϑβ 
Δ55.Π165 ἰΠδὶ τἀναντία τη 645 [Π6 Ορροϑβιίε οἵ τὸ φαινόμενον μεῖζον ἢ 
ἔλαττον κτλ. ἴῃ Ὁ ἀρονθ. ὍΤῇῆδ διί]ο]6 15 βιρῃηϊῆοαπέ; οἰπούνιδε Ρ]αίο 
ψου]α παγάϊν, 1 (Π]η]ς, πᾶνε δα θα 1 Πεγα αημα οὐ 64 1ἴ πη πη β αἸαί εν 
δἰτζουνγαγ 5. ἢ ἐναντία. [1 [ΟΥΠΊΘΙΥ ἐποιρῃϊ 1 ὩΘΟΘΒΒΑΥΥ Εἰ ΠῚ ἴο ἜΧοῖβ6 
[π6 ἢτϑὲ ἅμα περὶ ταὐτά, οΥ ΕἾ56 ἴο Δα δε φαίνεται [ῃ6 νγοτ5 «ὥστε 
ἐναντία φαίνεται:», ἴῃ ΟΥΘΙ το τηδῖκ6 {πΠ6 τοίθεσεποα [ἢ τἀναντία 511 ΤΟΤΕ 
οἸδαγ; θὰΐ 1 ταὐτά 15 πιπαεΙβίοοα 45 {ΠῈ6 βαπι6 οὈ]εοίβ δου ἡν ΠΟ ἢ νγ8 
Δἰτεδάν πᾶνε {πῸ6 Ἴαΐδθ ᾿πηρτθϑϑίοη, [Π6 αἰ] ου]ν αἸβαρΡΘδΓ5. 

1 πᾶν 6 υτρεά (ῃδὲ σημαίνοντι ΤερΙαδαηΐβ {Π6 λογιστικόν ἃ5 [Π6 
ψοῃϊοὶα οὗ ἃ σοπη μη η!οϑίιοη τὸ (ἢ6 501], ἃπα ποΐ 8ἃ5 1[561{ ξουγηϊηρ ἃ 
Ἰπάρπιθηί. Ρ]αίο Πἰπηβ6], Πουγανοῖ, ΔΡΡΘαΓβ ο΄ Πποίπαίε Ὀείνγεεη {Π6 
ἔνγο Ροϊηίβ. οἵ νίδνν ; ἃηα [Π6 ΤΕᾶ500ὴ 15 {παΐ δοοοσάϊηρ ἴο [8 Οὐ 
ῬΞΥΟΠΟΙορΊοαΙ Πθον τὸ λογιστικόν 15 ΠΟΐ ΠΊΘΓΘΙΥ τὸ μετροῦν, Ὀτπὶὲ {ΠῸ 

ρας οὗ 5011 ψῃϊοἢ κατὰ τὰ μέτρα δοξάζει,- -μέτρῳ τε καὶ λογισμῷ 
πιστεύει (603 Α. 866 4150 ὅοϑ 8, 0). 

, ϑοβηδίοσ {γα πϑ]αΐθα ἃ5. [Ο]ον 5: “ΠαΪ]Π5. δυ6Π} ῬΑΙΓ5. ΟΡ 586ρε- 

ὨΠΠΊΘΙΟ τΤΠ6η50 Δ]16, απατη 1116 (Ρ415) τηδίοσγα απδθάδτη να] τηϊποῦα ν6] 

Ῥατία 6556 5βῃϊποδί, οοπίγατγια 51 π|1}} (6 ᾿Ι548πι νἀ θηΐατ." ΠΟ 56η86 15 

δδιϑίδοϊογυ, Ἔεχοθρί [Παΐ να 5ποι] 4 πᾶνε ἐχρεοίβα Ρ]αΐο ἴο δισραίς [Π6 

τηθαϑιγεπιθηΐ ἴο [Πε λογιστικόν ᾿[561{ (1π Πατηοην ΜΙ τοῦτο---ἔργον), 

ἰηϑιθαά οἵ ἴο {πε ᾿ἱπαϊνί 8] πιακίηρ τι5εὲ. οἵ {πῈ λογιστικόν. Βαΐ 1ἴ 15 
βτατη πη ΔΕ! Ο}]Υ ᾿πηρΟ551016 ἴο εν τούτῳ ἴτοπι μετρήσαντι ΔΠ4 σφοπηβοῖ ἴξ 
ἀραίη ΜΠ σημαίνοντι, ΜΝ Π116 1 (ν 1} ΜΏΠ]ΟΥ) νγα πηακα σημαίνοντι 4150 

τοίου το {πὸ ἱπά! νι], νγα οἴδεπα ἀραίηϑβι {π6 ρ]αϊη ἀπά οὈνίοιιθ Π] Δ ΠΡ; 
οἵ τ[ῃ6 ψοτά (εἴ. ΝΠ 524 Α). 

ΒΥ Τονεῖς αῃμᾷ (δηηρὈ6}} τούτῳ 15 τ ΒΕ] πηαᾶθ ἴο ἀρτθθ ψ] ἢ {Π6 

ΡΑτις ρ]65, θας ΨΤΟΠΘΙΥ βεραταιθα ποπ φαίνεται. ““ΤῊς ἀαἴίνα ᾿ς 98Υ 

{πεγ-- “15 ἴὴ ἃ ἸΙοοββ ΘοῃϑίγποΟἢ ψ ΙΓ τη ΠΟ] βεηίθησε, {κὸ ἃ 

σϑηϊῖνε ΔΌβοϊῖα, δηα 15 ποῖ ἴο 6 ἴακθῃ γ ἢ φαίνεται. Τί νου] ποῖ 

Ρ6 ἴῃ δἼοοοιάαπεθ ψΊ ἢ ΡΙαίο᾽β 586. οὗ ἰδηρίαρθ, οὐ ψνἢ {Π6 οσοηΐεχί ἰπ 

ψΠαΐ [Ὁ]]ονν5, ἴο 5ρεᾶὰκ οὗ {π6 σοπίγδ Ἰοιοη5 οὗἉ 56 η58 ἂἃ5. Πανίηρ' Δηγ ΤΠΙΏΡ; 

το ἄο νι {πὲ ταϊϊομαὶ εἰεηθηΐ οἵ τῃς6 508]. Ὅταα; θὰΐ Ρ]αῖο (065 

ποῖ 50 βρεαῖϊς οἵ {Πϑπη, ἴξ ΠΥ νίαν οἵ τἀναντία 15 τ}. 16 ΤΩΘΤΕΙΥ 58 Υ5 

ταὶ τμ6 ταϊίομαὶ δ] οπιθηΐ ἴα κοθ [Π6 ΟρΡροϑιῖα νιν οἵ δὴ οδή]εοϊ ΠΌτη 

ἐμαὶ νης 15 δ ἴ[Π6 βϑᾶπηα πηοπηθηΐ δηςζογίαϊ θα Ὀγ {Π6 ἸΤΓα ΟΠ 4] Θ]θπηθηΐ. 

Νοῖ οδῃ {πὸ ἀαϊίνε Ὀ6 εἰπρὶογεᾶ ψ τη (ἢ ἔογοα οἵ ἃ σεηϊνα ΔΡβοϊαία, 

8.5 15. ν τ 4} {π6 οα86 δοοοσάϊηρ ἴο ΠΤ οννεῖξ ἃηα (δ Ρ6}}}5 Θχρ]δηδίοη. 

ὙνΟ ΟἾΠΕΥ ἰπτεγρσγείαίοηβ πανα Ὀθθη ρτοροβθά. Ἀσοογάϊηρ, ἴο 518}}- 

Ῥαιηι, [Π6 λογιστικόν 15 αἰν᾿ 464 ἰηΐο ἴννο Ρατίβ, οὔθ οἵ ψῃΪΟἢ τῷ λογισμῷ 

πιστεύει, ΜΥὨ116 [Π6 ΟΥΠΕΙ 15 164 ἀϑίγαγ. Ηθησα 10 15 ῬΡΟ551016---ς {Π]ηΚ5--- 
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ἴου ῬΙαίο ἴο βρεὰκ οἵ ἴῃε λογιστικόν ἃ5 Πανίπρ' σΟΠΊΓΑΤΥ ἱΠΊΡΓΘΘΒΙ ΟΠ 5 δὲ 
9Π6 δπᾶ τῆς 58π16 {{π|6. Βαΐ ψὰ οδηποί ΡΟβϑιθ]ν ἰἀδπιν τὸ παρὰ τὰ 
μέτρα δοξάζον τῆς ψυχῆς 1 Ρατὶ οὗ {πΠ6 λογιστικόν : [ῃ6. πηδῖη ΡΌΓΡΟΒΘ 
οὗ τπ6 διριιπηθηΐῖ, ἱπἀεβα, ἰ5 ἴο ρζονα 1 τοί} ἀϊδίϊποι τΠθγθίτοση. (ΟΕ, 
ΘΟ υ]ίοο5 δλαζ, Ζόγεεῖ. ΡΡ. 42-45. άνὶε5 «πᾶ Ψαιρηδη ἰγαηβὶαΐθ 
«ΒΒ: νη [Π15 δ] θη θηΐ, αἴζευ ἔτεαπθπξ τη αϑα Πρ, ἱΠΕΟΓΠῚ5 15. {Παΐ ΟΠ6 
Ὠϊηρ 15 συθαῖευ οὐ 1655 ἴῃ οὐ 6618] ἴο, ἃποίπεγ [Ὠϊ πη, 1ξ 15 σοπίγδαϊοιοά 
αἵ ἴῃς βαιηὴβ πιοπιθπξ ὈΥ {Π6 ἀρρϑατάποβ ψνΏΙΟἢ [6 58Π16 [Π]ηρ5 ρσθβθηΐ." 
ΤῊΪ5 Ἔχρ᾽δημαίίοη, ῃΪοἢ ΡΡΘδΥ5 ἴὸ Ὀ6. ὉΠΙΉΠ6, ΨΙΟΠΡῚΥ .7ο᾽η5 πολλάκις 
ΜΠ μετρήσαντι Πα 15 ΠΟΥΔΙΠΪΥ [Α]]ΔοΙοι5 1 ΟἴΠΕΓ Τα ϑρθοίβ 4150. 
ΘΟΠ] ΘΙ οΥ ΠΠΔΟ ΠΟΥ βιβρθοιθα οοτταρίϊοη, ἀηα τε τῷ δέ ἔου τούτῳ δέ, 

{τα 5] την “δ ηη εἰπθῦ Δ ΌΘΥ Διο ἢ ΠΟΘ 50 561 βεῖῆθββθῃ ἢδί, πη πὰ 
δεςέϊηι7,11 εἴς., θαΐ σημαίνειν 15. ποῖ “ ὈΕΒΠΙΠΠΊ6η.᾽ ΤΠ6 οοπ]εοίαγα 
τούτου--- μετρήσαντος---σημαίνοντος---ἦτια ἴο ἈἸΟΠΑΓ5---ΤΟΙηον 65 4}} αΠΠΠΕ- 
οα]γ, οα 1ῃ6 ἀβϑαπιρίίοη παξ τἀναντία τηθδη85-- 5 ἴὉ 15. σδρϑῦ]ε οἵ 
τηβδηϊηρ---ἰῃ6 586 85 ἐναντία 1.6. “ΟΡρροϑβίϊεβδ᾽᾽ δηα ποίῃϊηρ τΏΟΓα. 
Ι σδηποῖ, πονγανεῖ, θαΐ ἘΠῚ ΠΚ δυο ἃ οπαηρσα αγ ἴοο ἀγαϑίϊο ; δηα 1ἴ 15 
ΤΕΔΘΟΠΔ 6 ἴο ΒΌΡΡΟΒα {παΐ [ἢ6 δυίο] 6 ἴῃ τἀναντία τη Π5 ϑβοιηθίῃίηρ. 
ΤΠἼε ἰεχὶ γᾶν οἵ οουτβε θὲ οουταρί---1 ἀο ποῖ Ὀε]ϊανα 1ἰ 15---, Βαϊ, 1 50, 
1 5111 αὐνναϊῖβ [Π6 ἢθδ]ηρ Παηά. 

ΤῊ 

Χ θ0θο. ἾΑρ᾽ οὐχ ὃ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ γελοίου, ὅτι, ἂν αὐτὸς 
αἰσχύνοιο γελωτοποιών, ἐν μιμήσει δὲ κωμῳδικῇ ἢ καὶ ἰδίᾳ ἀκούων σφόδρα 

χαρῇς καὶ μὴ μισῇς ὡς πονηρά, ταὐτὸν ποιεῖς ὅπερ ἐν τοῖς ἐλέοις ; 

ΑἹΙ τῃ6 μ85 Βανε ἄν 1ῃ ραςε οἵ ἅν. ὙΠαΊα ἃγα 5ανετα] ΟἴΠΘΥ νυ ηΐβ 
ἰη ΠῚ δηὰ [Π6 ᾿πίδυιου Μ55, Ὀαΐ 41} οὗ {Πϑ πὴ τι561655 [ῸΓ ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ ᾿ηΐεγ- 
ῬΓΘίδΓΊΟΙ ΟΥ ΘΠ]  Παδίοη. 

ὙΠαΐ {Π6 τοχί Πδ5 βῆ θγθα σουτρίοη 15 Δα πη! ἰ6 4 Ὀγ 411] βαϊίοῦβ, απα 
ΠΘΑΙΥ 411] οΥ65. ΒΥ νυ τηρ ὅ τι ἄν, Δῃηα ἰγαηβίδυσιηρ [Π6 παῖς οἵ 
Ἰητουγορδίϊοη ἔγοιη ἐλέοις ἴο γελοίου, 11 15 ῬΟΒ51016 ἴο πᾶ Κα 56η886 οἱ {Πε 
Ῥαϑβᾶρθ, 1 νὰ ἀῦα ν]]Π]Π]ὴρ' ἴο ΔΠΠ1ονγ [Π6 σΟΠΊ ΠΟ οἤδησε ἴτοτὴ ὅ τὶ 51 Πρ. Γ 
ἴο πονηρά Ρ]ι14]. (Οἱ. Νευκίτου ἴῃ ΖΔ 42 οΔ, χμαεεί. ῥάϊ4 τ Ρ. 48. Βυΐ 
{Π6 ἀοιθ]α τι56 οὗ ἄν γϑιηδίη ; 8Π4 ὅτι (ποῖ ὅ τι) 15 ρτονεά ἴο ΡῈ ρεπυῖηθ 
ὈῪ ὅτι τοιαῦτα-- ἐργάζεται ἴῃ Ὁ ὈΕΙΟΝ : 566 ποίε δα Ἰοο. 

ΤΠῈ [Ο]]ον]ηρ ΘΠ] ΘΠ Δί 0η 5, νν ΠΟ ἅτ 41} οἵ {πε8πὶ ἰαΐθυ τΠδῃ 
ΘΟΠ ΘΙ ΘΓ, ἈΡῬΕΔΓ ἴο Τη6 1ΠΔ 6 Τ15510]6 οἡ Οἵ ΠΟΥ σγοιηάδβ, Πα αἰ5σὸ Ὀεθοδιιβα 
{ΠῈΥ ἰηνοῖνε {Π6 οπδηρε οἵ ὅτι. (1) ἀρ’ οὐχ--- γελοίου, ὅ τι ἂν---γελωτο- 
ποιῶν; ἐν μιμήσει δὲ---ἀκόυνων «ἂν» σφόδρα κτλ. (ϑ1Δ41ΠὈ4 11} : (2) ἄρ᾽ 
οὐχ--- γελοίου; ὅταν, ἃν---γελωτοποιῶν ἐν μιμήσει δὴ κτλ. (Μαάνὶρ, Βαϊζοτ) : 
(3) ἄρ᾽ οὐχ---γελοίου; ὅταν τι ἂν αὐτὸς---γελωτοποιῶν, ἐν μιμήσει δὲ κελ., 
(ρτοροββά ΡΥ πιὲ ἰη Οἱ εν. τν Ρ. 357): (4) ἄρ᾽ οὐχ---γελοίου ; ὅ τι ἄἂν---- 
αἰσχύνῃ κτλ. (Ὁ. ἀηα Ν΄. ψίτῃ ϑίθρμαπι5). Ηδυμηδηη σοη]θοίιτοβ (5) ὦρ᾽ 
οὐχ---γελοίου, ὅτι, ἂν---γελωτοποιών ἐν μιμήσει δὴ--- ἀκούων «ἐὰν: σφόδρα 
κτλ., θαὰΐ {Π15 ἢδ5 ΠῚπ| ργοθδὈγ. ΑἸΙΠΟῸρΡῊ {Πδγ ῥυΐμς [Π6 δππθ πιο α 
οἵ ϑοῃηρίάο, ἰῃς Οχίοσα εαϊζοῦβ γαπηαγκ ῃδΐ [Π6 5 πιρὶθϑδὲ πδηρα 15 ἴ0 

30---2 
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τεδα (6) ἄρ᾽ οὐχ---γελοίου, ὅτι ἂν «ἅ- αὐτὸς αἰσχύνοιο «ἄν", ἐν μιμήσει δὴ 

κτλ. Ὑ8ε Ιαϑὲ βυρραϑίίοη 15 8Δῃ ἱπρεηΐοιβ Οη6, ΔΠ4 ΠΏΡτον ε5 ὈοΐΠ: 56 η58 

δηἃ ργδτηπηαῦ ; θὰϊ 1μ6 {Πταβίο] ἃ Εἰτοσ (οτηϊβδίοη οἵ ἅ δῃά ἂν δῃα οοΥ- 

τυριίοη οἵ δή ἴο δέ) 15 ΠΑΥΑΪΥ Ρτγοθδθ]α, δπᾶ [ῃ6 ββϑηΐθῃοα ῬΕΟΟΠΊῈ5 

ΨΕΙΥ ουμ τοιιβ8. [{ 5ῃου] θὲ τϑιηδυκεα {πᾶὶ {πΠ6 δΌβεμοα οὗ μέν ΔἴζεΓ 

αὐτός ἰ5 ΠΟ ΥΘΆΒΟΠ ἴῸΓ ϑιϑρεοίίηρ δέ: 568 ΟἹ 1 340 Ὁ 8]. (7) Τυτηετ 5 

οοπ]δοίατε ἄρ᾽ οὐχ---γελοίου, ὅτι ἂν «ἃ ἂν-:- αὐτὸς--ἐν μιμήσει δὴ κτλ. 15 1 

Ῥτποῖρ!α {Π6 βαπῖθ 85 {παῖ οἵ Τονεῖξ δηα (δπηρθ 6}. 1 Πᾶνε ΒΟΙΠΘΕΓΠ 65 

τπουρῶς {πὶ ποιεῖ 5που]ἃ θα βυιθδεαἰεα ἔογ ποιεῖς (“Παΐ 655, γΠΙΟἢ εἴς. 

Βανε {πῈ βᾶπιὲ εἴξοι δϑ᾽ εἴς), ἰπ νίενν οἵ ὅτι τοιαῦτα ἡμᾶς ἡ ποιητικὴ 

μίμησις ἐργάζεται ἴπ Ὁ. (1 5ποι]ὰ Ὀ6 οὈβεγνβα [πᾶὶ Ξ ἃ Πα 5016 

Οἴπεσ Μ85 τεδα ποιεῖν.) ποιεῖς 15 Ποενοῦ βιρροτίεα Ὀγ ἐν τοῖς ἐλέοις ἃ 8 

γὙ06}1 δβ ὈΥ ἴπε Ὄχρ᾽αηδίοτυ ὃ γὰρ---γενέσθαι. Τῇ τῃ6 αΠΠου]ν ἀΡοαΐ ἂν 

ἰς με ἴο 6 ᾿πβιγπιοαηίαθ]6, ομα ταρῃΐ βιρρεϑὶ ἂν «ἂν; αὐτὸς αἰσχύνοιο 

κτλ., τεραταάϊηρ, ἄν ἃ5 νἱ γι }}γ ἃ βίηρ]ε ψογᾶ;; Ὀὰϊ ἴο {Π15 ΔΠ6 4}1 [Π6 ΟἴΠΕΓ 

σοττθοιίοπβ ὨΠοιῖο οἤεγεα 1 511] ργείεσ ϑομπθι ἀοι᾿5 βοϊατίοη. 

ΤᾺ - 

ΧΘΟ0758. ὁ τῶν λίαν σοφῶν ὄχλος κράτων. 

ΤῊΣ τεδαϊηρ οἵ [πε ἔνγο θεϑὶ Μ55 (Α δπᾷ ΠῸ)|[5 ὁ τῶν Δία (ογ ταί εγ 

δία) σοφῶν ὄχλος κρατῶν. Μοϑβί οἵ [Π6 1Πΐδυου Μ855 τεδα διὰ σοφῶν, Ὀαΐ 

ἃ ἴεν μανὲὸ διασοφῶν (522). 
ὙἼΠοσε ψηοῸ δάπετα ἰο Ῥαιὶβ ἃ οὔει οπε οἵ ἴῃ ὕνο [Ὁ] ονπρ Ἰηΐετ- 

Ρτεϊδίίοηβ : εἰἔμεγ (1) ““ἄεγ οιενείβεπ Πουιβομεπάε5. ΜΟΙ ἢ (ΒΟ ]εῖετ- 

ταβοπετ, 3.6] ααπι εἴς.), ΟΥ εἶδε (2) “(πα οτονγά οἵ ῬῃΠΟΒΟρΡμο 5. ονεῖ- 

ταδϑίοτίηρ ]ονε (1. ἀπ Ὁ-., ψί Βομπαιάθτ). Τὸ ἴπῈ6 Βτβὲ βοϊμθοη ἴΐ 

τΩΔΥ ες ομ]εοίεα τπδὶ κρατῶν τοτηαῖη5 ΟΌβοῦγα, [Πα Δία σοφῶν “Ὑ}156 85 ἴο 

Ζρας᾽ 5 ἃ αἀϊθῆςα!ς οοπδίτγαοίίοη, δπα {παῖ τῃ6 βεηθπηδηΐ 1[56]{--]6 55 

6 ΒΌΡΡοΒβα ἰξ ἰγοῃὶοδ]-ττῖβ ταί μ 8 γ ἃ ΘΟΙΩΡΙΠπιθηΐ ἴο ῬΠΠΟΘΟΡἢΥ πδῃ 

οἰ ΠΕ ]56. 
ΘΟΒΠοΙ ἄοΥ οοπδίγαεβ κρατῶν ΜΙ Δία, Βαρροδβίηρ {παΐ 1Π6 οδήεοι οἵ 

1ῃε ροοῦϑβ ἱηνεοῖῖνε ἰ8, 85. Ῥείογδ, “ βαρίβπίία [ονὶ δανθγβατία εἴ ἄθεος." 

ΤΗΣ οτάᾶδυ οἵ ἴπε ψογᾶβ, ἢ6 τΠ]ηΚ5 τῇδ Ὀ6 Θχοιβεά, “ἸῺ ᾿ἰγτῖοο Ροείδ, 

αὐππὶ εἰΐαπη Ῥ]αῖο 16ρ. 1. νι 8244 ἢ τῶν διαπαύματα πόνων ἔχουσα 

ἄϊεογα δϑαβ 511. ΤῸ [Π6, 85 ἴο ᾿ΠΔΠΥ ΟἴΠοΙ5, [8 ΠΔΥβἤ 655 ΔΡΡΘΔΥ5 ἴοο 

δτοαῖ, Εν ἢ [ῸΥ ῬΟΘΙΓΥ : [{ 15 ΘΘΥΓΔΙΏΪΥ ΤΠ ΘΟ Θγθδίου [Ὡδῃ ἰδὼν τῇ προτεραίῃ 

τῶν τινα Λυδῶν δἀηὰ {π6 κα ἴῃ Ἡετγοάοιαβ (1 84 8].). Τῇε τεχί οὗ {Π6 

Ραββᾶρε ἴῃ [πΠ6 Ζατὺς μᾶ5 Ῥβθη αϊδβρυϊεά. [1 10 15 Βουπηᾷ, ψ οὐρῃξ 

ΡΕΙΠαΡ5 ἴο ρυϊηΐ ἃ οοπητηδ δἰεγ τῶν, Δ ἴα ΚΕ {π6 ΔΥΈΙο]Ὲ ποῖ ψΊ ΤΠ πόνων, 

Ῥαΐ ΜΠ {πὲ ΓΟ] ηρ ΡΔΙΠΟΙρΡΙ6 χειρουμένων. 

ὙΠΕΙΘ 15, 85 5118], πὸ ἰδεῖ οἵ εἰηβηάδίϊοηβ. ϑ'ΥἀθηΠδπι (δεα. Οὗ 

εῦ. τι Ῥ. 229) αἰεγεά ὁ τῶν ἴἰο ὦτων, ΜΠ γηᾶὶ ῬΌΓΡΟΒΘ 10 15. αἸΒῆσα] 

ἴο 566. ΤΠ ϑιυρρεοβίίοη ὁ καὶ τὸν Δία σοφὸς ὄχλος κρατῶν (Βγννΐετ) 

Κεερβ Ῥοῖῃ Δία δῃᾷ κρατῶν. ΟἸΠΕΙ5 ταίδίη κρατῶν, Ὀὰϊ ποῖ Δία, ρτο- 

Ροβίηρ ἰπβίεδα οἵ Δία σοφῶν ΕἸΠΕ διασόφων ((. Θομπηας, Ἡ Θγπηδηη εἴς. 

- Βα [Π6 ψοτζὰ [δοῖκβ δυῖμοηγ), οὐ ἀκροσόφων (4 σοῃ]εοίατα οἵ ΒεΙρ 5, 

Αἰἴϊουννατάβ ἀρρδύθηι!γ ΜΠ άγαννῃ : 566. ἢἰ5 2 οοί. 1»)7. σ᾽ πὶ Ρ. 3.1) 
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οἵ ἰδίᾳ σοφῶν (Ηεγπηαπη ( δολ. τ. δνεΐ. Ρ. 309 γ. 305), ΟΥ λίαν σοφῶν 
(ΗΕ ευνεγάβη, ΕΙοματ5). Τῇ να τοδά λίαν σοφῶν δπα Ιδανε κρατῶν 8|0Π6, 
ἴῃ 6 Ῥδιίϊοῖρ]α 5 νει οὔβοῦτα, ἀπά ἈΪΟΠαγάβ Ὠϊηΐβ δ ἴῃ6 Ῥοββι Πν οἵ 
κριτῶν. 1 πᾶνε αἷθο ἐπουρῃξ οἵ κράζων (“ἴπ6 οτοδίκίηρ τὰ 0 0]6Ὲ οἵ τῇς 
ον γνν156 ἢ). 

ΤΠΕ νίενν νΪ ἢ 15 ἰάθη ἴῃ ἴΠ6 ποίεβ ἢὰ5 Ὀβεβὴ οἰ]βοίβα ἴο οἡ {πε 
στοι πα {παὶ “ΠΚ6 οαρυΐ, κάρα ἀηα κεφαλή οαπποῖ Ὀ6, ΟΥ ΤΑΙΠΕΓ ΠΕΡΘΓ 
816, ἴῃ οἰαβϑίοδὶ ατξεῖς, ἀθ6α ἴοσυ {Π6 βεδί οὗ 1πι6]]Πρϑηςε---ἰοῦ ἴΠ6 “Πθδα’ 
οἵ τηοάδεῃ ραηίδποα---πς6 τεάβοη Ὀαϊηρ {Παΐ ρΡΟΡαΪΑΓ ΟΡΙ ποθὴ διηοηρ {Π6 
Οτεεκα απᾷ Βοπιδηβ σοπηθοίθα ᾿ηθ] ]Πρεηοα ἢ τη6 Πδατΐ ΟΥ π] ΤΠ, 
ποῖ, 85 ΔΙΠΊΟΠΡ; 15, ΜΊ ἢ της Ποδα" (“Ζεγηιαΐδ. ΧΧῚΝ 255). 1 τη [Π4{ 1 
αν δηϑν γα [Π15 ΟὈ]θοίίοη ἴπ ΤΥ σοΙηπηθηΐαγυ, Ὀαΐ, 1 ΔΠῪ ΟΠ {ΠῚ Κ5 
ἀἰἸΒεγαμαγ, 1 νου] Ταοομη ΘΠ ἃ5 ἃ δεύτερος πλοῦς [Πα ἢξ 5Ποιυ!ά 
Ῥτον βοη αν γοβίοσα [Π6 Μ5 γϑδαϊηρ; Δηα Ἰηζεγργθί 11 ἰη ΘΟΠ ΠΟΙ ΘΓ 5 ΨΆΥ. 

Υν. 

ΧΌΘΙ12.κ. Οὐκοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, τά τε ἄλλα ἀπελυσάμεθα ἐν τῷ λόγῳ, καὶ 
οὗ τοὺς μισθοὺς οὐδὲ τὰς δόξας δικαιοσύνης ἐπηνέγκαμεν κτλ. 

ἀπελυσάμεθα 15 ἴπ6 τεδάϊηρ οἵ Βίοθαθδιβ (}ογ. 9. 66) Δῃά 41} {Π6 μ55 
Ἔχοθρι ἔοαγ, νὶΖ. ΞΦην ἀηα (αϑεπὰβ Μ. ὍὙΠ6586 Πᾶνα ἀπεδυσάμεθα. 

ἀπεδυσάμεθα οατι ΠΑΤΑΪΥ ὈῈ τρῃῖ. ὍὙΠ6 [ΟΓΠῚ 15 τάγα ἴῃ Αἴϊο, [ΠουΡἢ 
το γα Ὀ]Ὺ ΘΟΙΠ ΟΠ ἴῃ ἰαΐεῦ ΟΥβεὶς : ΠΟΥ͂ 15 1 ὈΥ ΔΠΥ ΠΊΘΔΠ5 ΟὈνΙΟΙ 5 νηδὶ 
ἀπεδυσάμεθα ντου]α 5ἰρηγ ἴῃ {Π|15 οΘοηποχίοη. Π6 τ588] {γδ5] ΔΊ] 0. 15 
ἐγγε ἀϊνεβίθα οὐβεῖνεβ οὔ (645 ἰὴ τὴν γνῶσιν ἀποδυσάμενος (Ἰεπ). ΑἸδχ. 
,52,. ν 8. 84  ΜΙρη6), απ γυμνωτέος δὴ πάντων πλὴν δικαιοσύνης 
(πι| 361: 0) 15 αυοίεα 1Ιῃ 115 βιρροτί. Βυΐ (45 Θοῃηθίαευ ΡῬοϊηΐθ. οἱ) 
Θοογαΐοθβ σου] Πάτα ϊγ Πᾶνα Ἰἀθη ἢ αὶ Ὠ]ΠΊ561Γ νι [6 750 Πηδῃ ἴῃ [15 
τᾶν, ΔΠΩ, ἐνεη 1 με αἰ, ἰο ψῃδαΐὶ ἀοδ85 τὰ ἄλλα τείεγτ  Υ̓́μαΐ δὲ “{ῃ6 
Οἴδιου ΤΠΙπρβ᾽ οἵ νῃο ἢ μα ἀϊνεβίβ Ὠϊτηβε]Γ ἴῃ δα απο ἴο μισθοὺς καὶ 
δόξας δικαιοσύνης ̓  ΤῸ {Π15 ΕΒ. 10. ΠΟ 58 {ἰ5ἴδοίουυ ΔΉΒΥΕΓ ΔΡΡΘαΓβ ἴο 
Ῥε Ῥοϑβϑίθ]α : ποη6, αἵ ἰβαϑί, μὰ5 γεῖ Ὀβεῆ βίνβη. 

ΘΟΠΠΘΙΩ͂ΘΥ ΠΙτ561 τεααβ ἀπεδυσάμεθα, Ὀὰΐ ροἴνεθ ἃ νεῖν αἰΠοτεηΐ 
ἐχρπδίίοη, Ποϊάϊηρ ἰμαὲ τὰ ἄλλα τηθᾶηβ {Π6 ἀἰθβουρίίοη οἵ τὰ ἐν τῷ 
ἀνθρωπίνῳ βίῳ πάθη τε καὶ εἴδη ψυχῆς ἴῃ ἴ[ῃ8. ρτβοβάϊηρ ὈοΟΚ5, ἀπά 
ΔΡΡατγθηςὶν ἰακίηρ ἀπεδυσάμεθα ἃ5 “νὰ πᾶνε Εχροβεᾶ ἴο νἱδνν. ΕῸΓ 
ἀπεδυσάμεθα ἴῃ 15. 56η586. ψα τσ σΟΠΊΡατα ἀπεδύσαμεν ἴῃ (α7772. 
1541: Ραΐ {Π6 τη14641]6 τα πιαϊηβ ἃ αἸΠΠ α]γ. 

1 ἀπελυσάμεθα οὐ ἴῃ6 ΟΙΠΕΙ Ὠδηα 15 ΒΟυΠΩ͂, 1ἴ πλιιϑί, 1 {π|ηκΚ, ὈῈ 
ΘΧρ αἰ ηθα 45 1ἴἢ ἴῃ6 ποίεβ. ὙΠῈ νον οὗ ἰῃ68 Ογχίοτα βάϊζοιβ 15. ποῖ 
νΕΙΥ ἀϊδεγεηῖ. Αϑιυΐβ {γα 8] αἰϊοη “56 ΠΙΡαγαγα᾽ “ ἀδίμηρι᾽ οδῃ 5ΟΔΓΟΕΙΪΥ͂ 
θὲ ᾿πϑε{Πεα οἡ Πἰπραϊδίῖς στοιηβ, δηα “ δαάϊίο τὰ ἄλλα Πγϊηιι5 σοηνθηϊ 
(ϑομ πεῖ 6γ), ἔου 1 νγὰ5 ὯῸ ρδῖῦ οἵ ϑοογαίβϑ᾽ οὔ] βαιϊίοη ἴο ἄνα} οη τε 
γναρ65 οἵ νἱτίπ : αυϊα {ΠῈ σΟΠΊΓΑΥΥ, ἴῃ ἕδος, Νὸο οἠβ 5 Π|κεὶγ ἴο δοσθρί 
1Π6 Θχίσθ ον 560 116 ἀηα αἰβῆσυ!ς οχραηδίίοη οἵ ἈΠομίου (χοῦ. 20. 

1807 Ῥ. 149) “Ππαῦεη ψἱγ πίομς Ὧ65 {ΠὈτῖρε ἀστοῖ ἀηβοῖα Τ)ΑγβίθΠπρ; 
εὐἰδ5ι---Πϑ Π} 10} νοῦ ἄθη Ῥαμάρθῃ,  ]οῆα α16 Μαϊοια]!βίθη ἀοὺ Ταραπα 
δυίου!εσθ -- οὔηθ Τβεροϊα ὨΙΖιθτ ρθη ἢ 6. ΡΟΒ51 01 γ οἵ οοΙ- 
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τυρτίοη τοιϑὲ 6 δ] ονεά, δυΐϊ [ῃς οοη]εοΐαγα ἀπεωσάμεθα (Ἐϊοδατάϑσ, 

φοιηρατίηρ 1 3664 τὰ δ᾽ ἐξ ἀδικίας κέρδη ἀπωσόμεθα) 15 οἰπατγνίβα πη- 

βατἰϑίδοίογυ, δηα 115, {κε ἀπεδυσάμεθα, ἴο Ἔχρ]αη τὰ ἄλλα. ϑΟΠΊΕ ΤΑΥ͂ 

τΠῖηΚ οἵ ἀπελογισάμεθα. Τί 15 Ὀεδί, Πογγανεῖ, ἴο ἴο!]ονν ἴΠ6 Μ85, ἴῃ 16 
ΔΌΞθμος οἵ ΔΠΥ σοηνϊποίηρ ετη θη ἀδίοῃ. 

ΝΙ 

ΧΌΘΙΘ6Β. 6178. Ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἐν τῷ λειμῶνι ἄονη ἰο ἐφάπτεσθαι. 
ὙγῈ ἢ πε ἐχοαρίίοῃ οὗ {Π6 “οἱ δῦ δπα βδι!θγ᾽ τοϑαϊηρ ἀθβου θεά ὈΥ 

ῬτοοΪα5 (5εε ΡΡ. 475 ἢ. Ὀε]ον), ἴπεγα 15 ΠΑΤΑΙΪΥ ἃ ἴγᾶοα ἴῃ [ἢ15 Ῥᾶββᾶρα 
οὗ ΔῃῪ ναταηΐ δῇξοιηρ [Π6 5656. 

Α ἴδιν επιεηδαϊίοηβ πανα θεεη ρτοροβεά. ὍΠι5 ΟΠ] ΘΙ ευΔοἤαΥ οοη- 
Ἰεοίατεβ τὰ ἄκρα αὐτοῦ ἐκ τῶν δεσμῶν, τα Κίηρ τὰ ἄκρα αὐτοῦ ἃ5 “ἴΠ6 ΡΟΪ65 
οἵ μδανβη,᾽ δῃηᾷ {Πε ομαΐηβ 85 ἴῃς ΜΊΚΥ νὰν (7 7χαιλαΐϊογι Ρ. 62 1), γγ 118 
Κτομη ϑυρρεβίῖβ φῶς εὐρύ ἔοτ φώς εὐθύ, ἀπ {116 ἰτΔηβροϑβιίοη οὐ ὥσπερ 
κίονα ἴο ἰοἰϊονν ἄτρακτον (.δῖ. .5Ζ. Ρ. 283). [Ι{ 15 ΠΑΥΤΑΪΥ ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο 58 
ταὶ δἱζεγαίίοηβ οὗ [ῃ15 Κιπᾶ δῖβ ἴῃ ΤΥ ἡπαρτηδηΐ τοί! }ν 1ΠΔαΤΉ]551016 : 
1Π ΕΥ̓ ΟἿΪν τανε] [ῃ6 ὑγεακπα85 οὗ {π6 1πἰεγργθίδίοη ΠΟ ἢ πεοαβϑιίδίεβ 
[Π 611. 

ΤΗε οὨΪν βαΐε ρυϊηοῖρὶε οἵ ἱπιεγργείδοη ἴῃ [Π15, ἃ5 1 ΟἴΠΕΥ 5: ΠΉΠΔΓ 
Ραβϑᾶρεβ οἵ Ρ]αῖο, 15 ἴο δάμειβ ἴο ἴπῈ ῃδίῃγαὶ τηβϑηϊηρ οἵ {πΠ6 Οτεεκ, 

Πα αὐϑίαϊη ἴοπὰ ταϑιηρ; ΟΥ τε ΠΠηρ ἴΠ6 ἰδηρπαρα ἴῃ Βαρροτί οἵ ΔηΥ 

Ρτεοοποείνεά νίαν Δρουΐ {ΠῈ6 σοπβιβίθηου δηἀ σοπεγεηοε οὗ {ΠΕ Ρἱοίατα 
85 8. ΜΏΟΪΒ. : 

Τ πον {πῖηκ ἰτ οἴεασ {παῖ Βοθοκῃ᾿5 1 αυργείδιοη 15 ᾿ΤγΕ ΠΟΙ ]4 0] 
ψΠ τΠ6 Ἰδῆρσααρε επηρὶογεά Ὀγ ΡΙαίο. ὙΠΕ΄ ἀτίΐοϊα ἴπ ΠΟ ΒΟΘΟΚΕ 

ἀενεϊορεά Πῖ5. νίεννβ τηοϑί {ΠΥ νγὰθ ΟΥἹΒΊΠΔΙΥ ΡῈ ὈΠ5ΠΕ4 1ῃ ΓΕΡΙΥ ἴο 

ατοῖοβ ρδιαρῃϊεὶ ἐπεεὰ Φλαζος Ζοοίγίγο γε ῥοοίίγρ ἐλ6 οέαήϊογ ὁ 16 

Ἐαγέζ (1860), ἀηα 15 τερυϊπἰεα ἴῃ ἢϊ5 Αζοζιθ ϑολγ 7167. τιῖ ῬΡ. 294--320. 

ΤῊδ εϑϑθηίίαὶ δαΐασθς οἵ Βοεοκῆ᾿β νιν, νῃ]οἢ ΖΕ]]ΕΙ5 1 434, 435 7121. 1Ώ 

της πηδίη δοςερίϑ, 86 85 ἴο]ονν5. 
ὙΠῸ ϑίταϊσῃε Τίρῃς ἴα ἴῃς ΜΗΚῪ αν, ταηηϊηρ τουπα ἴΠ6 ΟἸΕΓ 

οατίαςε οὗ [Π6 Ηξανεπβ, {κα [Π6 Ὁπάεγριγάεβ οὗ ἃ {ττοτηθ. ΤῸ {Π6Ὲ 

αμεδδίίοη, ΠΥ ἰ5 {π6 Πρῃΐ βαϊὰ ἰο Ὀ6 “βιίγαιβῃξ Πκ8 ἃ ρηΠαγ, βθῃ 1 

ἴ5. ἰὴ ΤΕΔΠΓΥ οἰτουϊαγῦ, ΒοΘΟΚἢ τερ]ϊε5 {πᾶΐ τ αϑζέαγς ἴο ὈΕ 5ίγαίβῃϊ 

ἴτοτὰ {πε βίδηάροίηε οὗ {πε 5οι]58. ΕἾ ἃπαᾶ 15 σοπηρδηί 5 816, δοοοτά- 

ἴῃ ἴο ΒοεοΚΉ, ουΐϑι46 τ[ῃ6 ψου]ά, Βουη αν ΠΕΥΘ Ῥεγομα [ῃ6 Νοτιίῃ ῬοΪε, 

ΔΗ 566 ΟἿΪΥ ἴῃ86 πεαγεῦ ΠΑ] οἴγοὶα οὗ τπεῈὶ ΜΊΙΚΥ Υνν : “εἴη Ηδιυτιηρ; 

ΕΙΞΟΠοῖηὶ ἀθ6γ ἰπ ἀεσ Επιξεγππαηρ ἄδιη, ἡγε] Π ΕΓ 1ΠΠ νΟΠ Δι ι55Ὲὴ 271 4167- 

φοἰδεγι Τδόγισ βἰε με πα ϑιεμΐ, 815 εἰπε ρεσαάς 5816" (1.ς. ρ. 396). γγῆαι 

15. ἴῃ6 τηεδηϊηρ οὗ διὰ παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς τεταμένον ἢ Βοεοκἢ 5 

Ἔχριδηδίίοη 15 ἐμαὶ τῃ6 Πρῃς “ νεγθγεϊζε 5οἢ ἄσγοι θη βϑηζθη Η]ΠΊΠΕΙ 

αηα ἀἴε Βτάε, 4. ἢ. ἅδεσ αἷς Ἐτάβ, γεῆη πη ΜΠ] ταϊὲ εἰπθπ Ἰθοῃτθη 

Ζειιρτηα, ἀσγοι μΈ] 65 διά Διο ἄξη εηϊεν γῆς τερίετί : ΨΙΘΜΟὮ] εἴπ 

1 ΤῊϊ5 Αρρεπαϊχ ἰ5 {πε τεβαὶὲ οἵ ρτο- Ὑ Ί5οπ, ἀπά ἔτεευ τερτοάποεβ ΠΘΔΙΥ 811 

Ἰοηρεά ἀϊδοιιβίοπβ Ψ ἢ Ῥτοίεβθοσ Οοοὶς ἢΪ5 πιοϑβὲ ἱπῃηρογίδηξ δυραγηθηΐβ8. 
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Ζειρτηδ ΔηΖΙ ΠΕ η6η ΠΙΟἢΐ Εἰ Π14] ποίῃϊρ ἰδῖ, ΕΠ ΤΏΔη ΠῸΓ ἦΔ5 διά 
δαῇ Ψεγρτεϊξιηρ, πίοῃξ δὰ ΤΠ υτοματιηριηρ Βα Ζίθηε " (ΡΡ. 305). ἜΒ6 
τ4416 οὗ {ῃ6 ἸΙρῃξ 15 Δοσογαϊηρσ!ν ἴῃ ΒοΘΟΚἢ 5. Ορίηΐοη δὲ πε ΡοΪο, 
ΔΠα Ιἴ 15 ΠΌμ ἴῃ6 Ῥοὶβα ουϊναταάβ παῖ “1Π6 Ἐχίγειηιτ8ε5. οὐ Πδανεη 5 
οὔ διη5 ᾿----͵Ἧἁὐτοῦ ΠΕ τεΐευϑ ἴο οὐρανοῦ---- αἵ Θχίθη θα. ὙὍΤῆδ “οΠαϊπ5 οὗ 
ἤδάνϑῃ ᾿᾿ποϊάα ποῖ οἠ]ν {πε ἸΙρῃϊ 1156], θὰ αἰβὸ ἔσο οἴ ΕῚ ρτεαΐ οἰγοὶθβ, 
ν]Ζ. ἴῃ6 εαι!ποοῖ!α] 4 ηαἃ 50] 5. 1141 σο] αΓ65 (10. Ρ. 307). Τὸ [6 οδπάξ οὗ 
[6568 ομδίῃβ 15 αἰίδομεα {Π6 βριπα]Ὲὲ οὗ Νεοβββιίν, νη ϊοῆ Ἔχίεπᾶς ἄονη- 
νατάβ τοῦ ἴ[Π6 Νοτίῃ Ρο]β, 115 βῃαί. σερσγεβεῃίηρ (6 αχὶβ οἵ 1ῃς 
{Πηἴνεσβα. ὙΠε πλεαηΐϊηρ ἴο Ὀεὲ αἰϊδοηθα ἴο ἔπ6 Ὀτγθδάςῃ οὗ τίτη ἴῃ (Π6 
γδ Οι5 ἡγῇ οτ]5 οὗ Ν᾿ οαββιῖν 5 5Βριπα]ε 15 ηοΐ ἀϊβοιββϑεα Ὀν Βοθοκῃ. 

ΘΌΘΙ, [ἴῃ 115. τηδῖη ΟἸΓ]]η6, 15 Βοβοκἢ 5 δχρ᾽δηδίίοη. ἴΐ Μ} Ὀὲ 
ΟὈβεσνβα ἴπαΐ ἢῈ επάβθδνοιστβ ἴο σοΟΠΊηῈ Ἰηΐο ἃ 5] ρ]6. ΠΑΙΠΠΟΠΪΟΙΙ5 
Μἤο]Ὲ 1η6 ἔνχγο ἤριγαβ δηρ]ογεα Ὀγ Ρ]αῖο---ἰῃξ 5ρῇεσε βυστουπαεα Ὀν 
ἃ ΟἸτοα οὗ ᾿Ιρῃῖ, ἀπᾶὰ τη6 βρίπαϊε οἵ Νεοεββιίυ. Βαξ 6 πηᾶκθθ ΠῸ 
αἰϊϑιηρί ἴο 5ῃενν μον {Π6 οΟἰζεγπιοβὲ ΠΟΙ], ἴῃ ΠΙΟἢ τῃ6 ἢχθα βἴδιβ 816 
Ρἰαςεά, οδπ οοεχῖβε δοπρ ΜΙ [Π6 τενοϊνίηρ, ΒΡΠΘΓΘ (πᾶσαν---τὴν περι- 
φοράν 6τ6 Ο), 580 {πμαΐ {πε Πιηάαϊηεηΐαὶ ἸῃΘΟΙΒἰδίεμου οὗ ἴΠ6 ἔν ἱπηᾶρῈ5 
5111] ΓΘ Δ] Π5 ; 8Δη4 Ἔνβη 1 νὰ 5ῃοι 4 4]1ονν, ΟΠ 15 (ᾺΥ ἔτοπι Ὀδίηρ ἴΠ68 
Π856, ἴπᾶἴ ἴῃ ΟἾΠΕΙ τεβρεοῖβ Βοβοκῇ ργον!ἦεβ π5 ψ]ἢ ἃ ϑἰπρ]α σομεγεηΐ 
Ρἰοΐατα, μ6 “ ἄοεβ νἱοϊεποε ἴο πε ἰδησιαρα" (45 (οοκ Δ Ί]Ξοη τε πη γΚ5) 
“δ ΠΘΔΙΪΚ ΘΝΕΙΥ βίερ." Ὁπε ἸΙρῃϊ, βᾶὰνβ5 Ρ]ίο, 15 βίγαιρΐ, πΚ6 ἃ Ρ1]18τ. 
Αὐοοοτάϊηρ ἴο ΒΟΘΟΚΉ, ἰξ 15 μοί βίγαισῃί, θὰ ουτνεᾶ : Οἠἱγν τὸ αῤῥεαγς 
βίσαϊρῃξ 1Γ 566 ῃ ἔγοπὶ ἃ σδσία!η ροϊηΐ οὗ νίενν. [ [15 τνὰβ Ρ]αἴο᾽β πθδη- 
ἴῃ, γὮγ 5ῃοι!α Πα ποῖ μάνα ραΐ 1ἰ ᾿ηΐο ννοσάβὺ Νὼὸ οπδ Ψ1Π] ἄδην {παῖ 
1πῈ παΐπγαὶ τηδαπίηρ οὗ ἴΠε ψογᾶβ ἢθ ἄοεβ διηρίου ἰ5 ἐπαΐ {πε Πἰρῃΐϊ ποῖ 
ΓΊΕΓΘΙΥ ἌΡΡΘδΥβ, Ὀὰΐ 15 βίσαιϊρῃϊ ; δπᾶ ἢξ οουἹἱὰ πᾶνε δά πο οδ]εοϊ ἴῃ 
τῃ5 Ἰεδα!]ηρ τ15 Οἢ ἃ ίαϊβε βεβδηΐ. ΝῸΓΙ 15 ἴῆεσα δὴν ᾿πάϊοϑίϊοη ἴο πλᾶῖα 
5 ΒΌΡΡΟΞΕ {παΐ [ῃη6 ϑ0]5 ἀῦὰα ουΐϑιαε ἴΠη6 δου. Οἡ {Π6 ςοπίτγατν, ἴΐ 
15 ΤΟ] σαν οἰθαγ Παΐ ἴΠ6 λειμών τότ ψΏΙΟἢ τΠ6ν βίατε ἀροπ {ΠΕῚΓ ἴΟῸΓ 
αἀαγϑ᾽ ἸουΤΠΕΥ (616 Β) 15 Οἢ ἴῃε 168] Ξυτίαςε οἵ {πΠ6 Ἐδσυίῃ (614 ὁ ».), 
δηα [ῃ6 παίυγαὶ ᾿πίθγεποα 15 [Πδὲ παν ὨΆτΟἢ ἁ᾽ἱοηρ {Παΐ σῃτίαοα πἀπῚ}] 
1ΠΕΥ σΟμα ἸΏ νὶανν οὗἩ [Π6 ᾿Ιρῃξ (6τ6 Β κ.). [1 ἴμεν ἱτανε]]εα ἀρ- 
γναΓ5. ἴο {Π6 ϑιργδοα]θβίίαὶ τερίοηβ, ἴμεν που] Πᾶνα ἴο ρᾶ85 1ῃτουρἢ 
[με νεῖν τηρ οὗ ᾿ἰρῆϊ ψῃοἢ Βοεοκἢ τλᾶκαβ {πεῖ 566 ἴοσ ἴπε ἢγϑβί {{π}Ὲ 
ποῖ ἔγομῃ Ὀείον, Ὀὰϊ οσὰ αῦονε. Τπηαΐῖ {Π6 ϑου]β ἀτα ἴῃ {πῸ τηϊ4α]6 οὗ 
ἴηε Ἑδτίῃ, δηᾶ {πϑγείοτα οὗ ἴ[Π6 οι], δ ῆες επα οἵ {πε ουσίῃ ἄαν 
αἴζευ ἴπθν αν ἰθΐξ ἴΠ6 τηϑδάον, 15 οἰθδὺ ἴτοΠ] 617 Ὁ, 620 Ε, ὅ21 Α,Β 
(φέρεσθαι ἄνω εἰς τὴν γένεσιν), ἀπ 1ζ 15 αἴ {πε ἐπα οὗ {πε ἔουσιἢ αν {παῖ 
την σθϑοῦ {Π6 τη! 16 οὗ τη6 Ἰίσῃξ (6τ6 Β). ΤῊΘ σοποϊυβίοη 5 παν τα Ὁ ]8 
τη τῃ6 τη α]6 οὗ 1Π6 Ἰρῃξ ἰ5 ἴὴ [η6 σεπίγε οὗ [Π6 Ππηΐνεῖβθ, ἀπά πο- 
ΏΕγα 656. Νοῖ 1655 ἈΓΌΙΕΓΑΤΥ ΔΠΑ ἰοτοβα 15 {Π6 Ἐχρ αηδιιο ὙΠΟ ἢ 
ΒοΟΘΟΚῊ ρσῖνεβ οἵ διὰ παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆς τεταμένον. ΤΠΘ ρὶ] Ἰγᾶϑδς 
τείνειν διά 5ΓΕΙΥ ΤΕ ΔΠ5 ἴο “5ἰγείοῃ [ῃσγουρη ̓  ἀπά ποῖ ἴο “ϑίγείοῃ ονοτῖ, 
Δηα της ρῥ]αΐϊη ΤηΘΔΗΪηΡ, οἵ ἴμε Οτθεῖκς ἰς οοπῆγπιθα ΒΥ ἴῃς οἷοβε ρδγδ!]εὶ 
ἴῃ ΖἼ7:. 40 Β τὸν διὰ παντὸς πόλον τεταμένον. ΟἸΠΕΙ ΟὈ]οἴίοη5 πιῖρης Ὁ 
ἸΘητ ΟΠ 64, Ὀὰς ΘηΠΟῸΡ ἢ Πα5 Ὀδδη βαϊα ἴο 5βῆδν παῖ Βοβοκὴβ Ἐχρ]απατίοη 
οαηποὶ Ὀ6 ἔα ΠΥ ἐνοϊνγεὰ ἔτοπὶ 1)6 Ιαηρπαρε οὗ Ρ]αῖο, ἴο νυν οι, ἰπάςεα, 1ἱ 
15 5ΟΠΊΘΕΠ165 ἴῃ αἰτγθοῖ σοη γα] οἴ οη. 
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ΟΥ̓ τῃς6 οἰἤεῦ νίενϑ, ἰΠαὶ οὐ Κα. Ἐν. (ἢ. ϑομηριάρθσ, (η6 δάϊίου δπά 
{ΓΔ 5]αίου οἵ ἴῃ Αἰ εῤμόζε, ᾿ὰ5. ταθὶ ψ ἢ βοιὴθ δοσερίδηοα, δη4 ἈρΡρθδὺβ 
το θ6 ἰδνοιτγβά, ἴῃ ρατί, αἱ Ἰβαϑί, Ὀγ [ονϑίξ ἀπα (ὐδιηρθ6}]. Τῆδ βίγαιρῆς 
Πρηῖ, ἴῃ ΘΟ ποι ουβ ΟΡΙ ΠΙοη, βίδηαβ [ὉΓ [Π6 αχὶβ οἵ [η6 Ὑϑου]α, οἵ ἃ 
ΟΥ̓ ΘΓ πο ϑίπρ 1. Ετοτὴ {Π6 σομηρδυίβοη οὗ ἰῃς ᾿Ιρῃξ ἴο ὑποζώματα 
ΘΟΠΠΘΙ ΘΓ ἰ5. πο] π6 4 ἴο ᾿πΐευ ἰπαὶ [Π6 ὑπόζωμα 5ἰγοῖοΠεα [ΟΠ (6 
ἴο ϑδίθτῃ ᾿ἰηϑ:46 1ῃ6 νε856]; θαΐ ἴῃ δνιάθδποα μου] βθοῖὰ ἴο θὲ ςοη- 
οἰαδῖνε {παΐ τῃς ὑποζώματα “εγα ΔΡΡΙ6α ουίβι46. ὍΤῇῆα οἤαϊη5 οἵ ἤδάνϑῃ 
Πα ἴπιι5 ἀἘβουθ685 : “δά πηβα ΠῚ ἀΧῈΠ1, ἢ. 6. 86 σεηίσα πη ἰειταθ Ἰἀθιηητ6 
ΠῚ ΠΑἸ (οἴ. ἄνω Ρ. 621 Β) Ρετπϑηΐα νἱποιι]δ---αὸ ΕΧΙΓΕΙῚΪθ. ΒΡΠΔΘΓΙ5 
ΤΔΑΙΟΙΙΠῚ Ἰηδίδι δα Πιβιιπὶ Νεοβϑϑιίδεβ οἰγοα σα η ΤΠ βίδηΐεπ ροτγεοία 
εἴ αἰπ]Π]π6 πθχϑ, ΠΟΓΙΠῚ νΙΠΟΌ]ΟΓΙ Πα ΟΡρῈ νοτίεηΐα ἔμ5ο ἰοίτ15 ΤΠ ΠΑ 115 

ΟἾΠῚ ΟΠΊΠΙτι5 ΒΡ ΘΙ5. σοηνογίδίαγ." ΑΡΡρδύεητν Πα ἀἸβε Πρι 565 θ6- 
ὕνθθη [Π6 Πρῃϊ ἀπ τῃ6 οἤδη5, ΔΙ ΠΟῸΡ ἢ ῬΙαίο οἰ ν τηθαη5 [Π 6 πὶ ἴο 
6 ἰάδβηιϊοαὶ] : κατὰ μέσον τὸ φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ ἀκρα αὐτοῦ τῶν 
δεσμῶν τεταμένα" εἶναι γὰρ τοῦτο τὸ φῶς ξύνδεσμον τοῦ οὐρανοῦ. 
Οπ {Πε βυθήεςί οἵ {[η6 Ὀτεδατῃ οὗ τη5 ΘΟΠΠΘΙΑ͂ΘΓ ἢ85 ΠΟ νἱδν : “ΕΓ 
αἴς6 Βγεῖῖα [6] ποοῇ ἀογ Ρείτιθαϊρεμαα Αἰβοῃ 55, τ Πα 65 151 ἰθ οί ευ Ζὶ 
5856, νγὰ5 516 πἰοῃς θεάδαΐεη Καηη, 815 νγὰ5 8516 Ὀεάδξαίΐει " (7 γαγι5αΐϊογι 
Ῥ 510): ; ΐ 

Ιῃ (6 ποίθβϑ, {6 Ὀγεδάςῃ οἵ στἱπὴθ ἢδὰ5 Ὀθθη ἰδίζθη ἴο πηεδῃ (68 
ἀϊδίδηοθϑ θεῦνεεη ἴπΠ6 ρ]απείθ. Αρδιηδὲ {Π15 1᾿πιογργοίδιοῃ 1 τηϊρῃξ θα 
πτρεα {Ππαΐ 4 ΠΟΥ αἰ ἤεγεπί δοσοὰηΐ οἵ {Π6586 αἰβίδηςεϑ 15 βίνβῃ ἢ {Π6 
ΖἸμιαομς. Ιῃ 77»γι. 26 Ὁ ῬΙαίο ντῖαϑ : μίαν γὰρ αὐτὴν (1.6. τὴν ταὐτοῦ 
καὶ ὁμοίου περιφορὰν) ἄσχιστον εἴασε, τὴν δ᾽ ἐντὸς σχίσας ἑξαχῇ ἑπτὰ 
κύκλους ἀνίσους κατὰ τὴν τοῦ διπλασίου καὶ τριπλασίου διάστασιν ἑκάστην, 
οὐσῶν ἑκατέρων τριῶν κτλ. αὶ ΠΕ τηδδη5 (δοσογάϊηρ ἴοὸ ΖΕ]]εγῦ ἢ 
Ρ- 779 5.) 15 {παῖ 1 τ1Π6 αἰδίδποα οἵ [πὲ Μοοη ἴτομ {πΠ6 Ἐλδυίῃ 15 σοπηΐθα 
ἃ5.1, ἴΠ6 ἀϊδίδποβϑ οὗ [πε οἴμοι ρ᾽αηδίς οτ ἴη6 Εἰσί νν1}}] 6 :---ϑπῃ 2, 
ψεηυ5 23, ΜΕΙΟΙΙΥ 4, Μϑῖβ 8, ΤρΊτογ 9, ϑαίασῃ 27. (ΟΕ Μδοόθῖιβ 2, 
0771. ΘΙ. 11 3. 14, ΜΉΓΕ [ἴ 15 5814 {παΐ {π6 “ Ρ]αϊοπίοι᾿᾿ τι584 “ ἄπρ]α οἱ 
{ΠΡΙὰ ἰπίθγνα!]α ἡ [ἢ 50} ἃ νγᾶν ἃ5 ἴο ριοάποε [Π6868 ἀϊβίδποαβ : ΜΟΟΗ 1, 
Θη 2, ἴδηι 2Χ 3 -Ὸ, Μείσυτν ὅχ4-: 24, Μαῖβ 24Χ9- 2τό, Τυριΐοῦ 
216 8 -- τη28, ϑαίυτη 1728 χ 2ῆ -- 46656.) ΤΠυ5 δοοογάϊηρ ἴο [ῃ6 
ΖἸηιαοες ἰπ6Ὲ Μόοοη, ὅϑιιη, εηιβ δηα Μείοασυ Μ0}|]} ΡῈ δὲ {ῃ6 581Π6 
ἀϊδίδηοθϑ ἔγοτη οπῈ δ ποῖμεσ, ΜΕΥΟΌΓΥ Μ}1}1 6 ἃ5 ἴδ. ἴῸΠῚ Μδῖβ 5 1Π6 
Ἐατ ἔτοπὶ Μοσοιτν, Μδῖβ δηα ΤΠΡΙΓΕΓ 01} θῈ ἃ5 ΠΕΔῚΓ ἰορϑίῃϑγ 5 τῃ8 
ϑη ΔπΠ4 Μοοη, δηᾶ ἰῃς ἀϊδίαηοε θεΐνψεθη [πρ᾿[Ὲγ δ ηα ϑαίασγῃ Μ}1}} θ6 
ΘΠΟΥΙΊΟΙΙΒΙΥ ρτθαίευ {Π8η {Πδὲ ψνῃ]ο]} ἀν᾽ 65 δὴν ΟἸΠΘΙ ΡΔΙΓ οὗ Ρ]δηείϑ. 
Βείνεθη {Π15 5ςα]ε οἵ αἰβίδηοθϑ δηα Ῥ]αίο᾽β δυγαηρθιηθηΐ οἵ [ῃς ἡ ΠΟΓΙ5 
δοςοτάϊηρ ἴο {πῸ Ὀτεδατῃ οἵ {πεῖν “Πρ5᾽ ἴῃ της Δ εῤκόζιε, {πϑγα 15 πὸ Κὶπά 
οὗ δίπηι : {π6 τίτη οὐ ϑδίιγηβ ὑν ΠΟΥ], ῸΓ ΘΧΔΙΏΡΙΘ, 1 10 ΤηΘΑΒΈΓΕ5. ΠΙ5 
ἀϊδίδμςςε οπὰ Τπρίτθτ, οαρῃς το θ6 {πΠ6 Ὀγοδάδβί οἵ 4}} {Π6 τίπηβ, Ἰηϑίβδά 
οἵ Ῥεΐπρ, 5 Ρ]αἴο ἤεῖα β8γ5 1ἴ 15, [Π6 Πδυύγοννεϑί. 

Τῃ 5ρῖ16 οἵ {Π6 ἰηΐεγνδὶ οἵ {ἰπη8 ψνΠ]Οἢ ΠηΔΥ Ὀ6 ΒαΡΡοββα ἴο βεβραγαίθ 
τῆς Ζίριαφης ἴτοὰ {[ῃ6 Δ εῤιόκιε, [Π15 ἀἸβογθραθου πῖρῃΐ [ΑΊΤΥ σδιιδ6 
ἃ ἀΙΒΠΟΌΠΥ 1Γ ἴ οοὐἹὰ ΡῈ 5ῆθνη {παΐ Ῥ]αΐοβ τθργεβδεηίδιιο οἵ τΠ6 
αἰδίδηοθϑ δαίνθεῃ {Π6 Ρ]δηδίβ ἴῃ {Π656 ἴνγὸ αἰ] ]ορῈ5 νγὰ5. θαβεα Προ 
ΕΠΡ τ α] ἀαία οὐ ορϑεγναίίοη. Βαξ ἴῃ ροϊηΐ οὗ ἰδοΐ, ᾿π θοΓΠ ἀϊδ!οριιε5 
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1ῃ86 Ῥγποῖρα οἵ Ρ]αΐο᾽β διγαπρεηηθηΐ 15 ἃ οθϑιίδίη ὦ 271071 Ὁ ΤΆ ΘΥΟΑ] 

τεϊαϊίοη, ψοι Πα5 ποιμίπρ ἴο 40 ψ ἢ ἴαοϊβ οὐ ρτορα δ 65. Ιπ {πε 

Τίριαοις ῬΙαῖο 5ἴατίβ τοῦ ἴΠπΠῈ ὕνγοὸ Ῥυιπαροόγδδῃ τετρακτύες, ν]Ζ. 1, 2, 4, ὅ 

Πα 1, 3, 9, 27, Δη4 ΔΥΌΙΓΑΓΠΥ ἀἰβροβαβ {Π6 Ρ]απεῖβ ἴῃ δοοογάδπος ΜΠῊ 

{Ππ656 παπθεῖβ. Ηἰπ5 τηειΠοα τΕβαπ 165 ἰῃαΐ οὗ {πε τῷ ὄντι ἀστρονομικός 
᾿παβιη ἢ 85 ΒΕ " ἀἴβρεηβαβ ΜΠ [6 βἴαυγΥ Πδανεηβ᾽ (11 530 Β 21.) δηά 
τορυϊαῖεβ {π6 αἰδίαποεβ ὈΥ σατγίαϊπ “τηδί ΠΘῃ]δῖ]0 8] Πυγη 6 5, ὙΠΟ ἢ Ὠ8 
Ππαβ5 τον ἴὸ Πῖβ παπᾶ. (ϑεε. Αρρ. πὶ ἴο ΒοοΙΚ γι, Ρ. 166.) ὙΠὲ 

τηθιΠοά ἡ ΠΙΟἢ ἴα [Ο]]ον 5 ἴῃ {Πὶ5 ραββᾶρα οὗ τῆς. Δ εῤρόἠε 15. ἀμ αἸ ρου, 
Δ Πουρσ {Π6 δοίμδὶ Πατεῖ 5. ἀγα αἰἤετγθηῖ. [Ιἢ ἃ ποῖβ οοπίτθυῖϊεα ἴο 
Τονεῖς απᾶά (δηηρθε}}}5 σομπηπηεπίαιυ, ΜῈ Υ. Α. Οταῖρίε ἤγβί ἄγεν 
αἰϊεπίίοη ἴο {πὸ ἕδος τπαΐ ἃ πυτηδυῖοαὶ ρυϊποὶρ] 6 ἀπε 165 Ρ]αΐο᾽β ογάεγ 
οὗ διταηρεπιθηΐ οὔ ἴῃς ρ]ηείβ ἴῃ τεβρεοῖ ποῖ Ο]Υ οἵ {πεῖν ἀἰβίδῃοαϑ ἤο τη 
ὁΠ6 δποΐμεσ, θαΐ αἶβο οὗ {ΠΕῚΓ οο]ου τα ἀπ α νϑ]οοϊ65, ἀπ Ῥτοίδβϑου (ΟῸΚ 

ὙΠ ΞΟη Πᾶ5 οοιτεοίθα δηᾶ δχρδιηθα Μὲ (ταϊρίεβ ἰὰνν ἴῃ Οἵ. ἄσυ. Χνὶ 
ΡΡ. 292[-. ὙΠε ἰανν 15 {πδΐ βεβοῃ οἵ {π6 ἴἢγεε Ἐπ ΠΠ ΘΓ [ΙΟῊ5 15 “θαϑεὰ οἢ 
ΠΟΙ Ι Πδτο 5 ΜγΏΙΟὮ ταδί ἡ {Π6 Πα ΕΓ 9." ((ταῖρ!α ].ς.). 

1,6 ἃ5 ἴακε ἢιϑδὲ ἴπΠ6 “Ὀγθδατῃ οὗ {μ6 ΠΙρθ᾽ οὗ [ῃ6 ψῃοΥ]5, 1.6. 
(δεσογάϊηρ ἴο Οὐγ {Π6οΥγ} {πε αἰδίαποαβ οἵ {ΠῈ βενθῦαὶ οὐδ 5 ΤΌΤ ΟΠῈ 
Δ ΠΟΙΠΕΓ. 

Α. “Τῇ νε ντῖῖα ἄονη " (1 αποῖς ἔτοπι (οοῖκ ὙΥ ΠΒΟΠ’ 5 ἀτῖ1016) “18 
ΠΌΤΏθΘΙ5 ΜΨΏΪΟΠ ἜΧΡΥ 55 (ἢ6 οὐάθι οὔ [ῃ6 ψΠΟΙ]5, ἀπ, ἀπ 6Γ βοῇ, 56ΐ 
1τὴ6 ΠΕΟΠΊΌΘΙ ΜΜΏΙΟΝ 115 ΤΠ] Πᾶ5 ἴπ ἴη6 οτάξι οἵ Ὀτεδαάΐζῃ, δπα {Ππεη 1ο]η 
ἐἴῃοβς σφόνδυλοι ψΠο56 πηϊτεα Πα θεῖ5 ρτοάμπος ἃ βατη οὗ 9, Μὰ Πᾶνα ἃ 
ϑυτατηθίσί δὶ ἤρτιγε ΜῈ 115 σε πίγα θεία [Π6 41 δηα 51ῃ,᾽ [Πὰ05 :-- 

Νο. οἵ σφόνδυλος 125. 6. παι ΞΔ Οὐ 718 
(τα δε ρε νἘΠ Οἱ τι 1) οϑνν τ)... 16... 2 

ὅξξ εὐ στα ΠΕΣ Ρ καῦ,. 

Β. ΝῈΕεχί, ἴαϊκε {πε ογάεδζγ οὗ ἴΠ6 οοϊοιτβ. 
(ΤΡ ψγὸ τυτῖῖθ ἄοννη {π6 πα ῦεῖα οὗ {πὸ ΠοΥ]5 [ἢ [Π6 οτάεχ ἴῃ γῇ 

ῬΙαΐο τηθηίϊοηϑβ {πε πὶ θη ἀἜβουι θὴρ {ΠΕῚΓ ΟΟ]ΟυΓ5 να βεῖ :-- 

Δα {Ποῖα ἰβ Πεῖρ αἰἶθὸὺ ἃ ϑυτη ΠΕ ΤΥ οὗ διτδηρειηθηΐ ψΠ τεραγὰ ἴο {πε 
ςεπίγα (απα τΠε σεπίγαβ οἵ [Π6 ἴννο Πα]ν685)." 

(. ἘΕἸπαῖυ, ᾿εΐ τι5 ΠΟ 1 46γ {ΠῸ6 ογάογ οὗ νϑ]οο  [ἰ65. 
ΤΠ ἤρυτα σίνεη ὈγῪΥ ΟὐΟΚ ὙΠΟ 15 :-- 

τ Ἢ ἢ, τ3...2 

-Ξ-θ ποθ 12 -Ξ9. 

Τὴ τηῖ5 ἤρσυτε [Π6 ογάογ οἵ νϑ]οοί 65 15 ουβεγνεᾷ ; “{Ππ6 βτοὰρ 1 Ὁ 8 (-- 9) 

5. οοττθὶαίϊνε το ἴΠ6 ΡΓΟῸΡ 4 Ὁ 3 Ὁ 2 (Ξ 9), δῃᾶ [ῃ6 ΠυΠΡΕΙ 9. ΟΟΘΟῸΓ5 

ὑνῖοθ ἴῃ {π6 σεπίγαὶ στουρ, [Π6 πη 6 ΠῚ 6 Γ5 οὗ ννὨϊ οι, Ὀδῖηρ δα 14] ἴῃ τοϑρθοῖ 
οὗ νε]οοῖτγ, “παν Ὀ6 σοΟηβίεγβα ἴο πᾶνε Π0 ογάθυ." 
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(ΤΥ νὰ δϑκ ψηῃαΐ ψὰϑ5 [Π6 τεᾶβοῃ οὐ {Π15 οὐτίοιιβ διταηρεπιθηΐ, "ἢ 
οοηίίπιε5 Ρχοβέςβου (όοοῖκ ΝΊ5οη, “ἃ ποῖ ΠΏΡΓΟΡΔΌ]6 ΔΏΒΕΙ 5665 ἴο 

Ῥὲ [δῖ ἰξ νγὰβ ἴο εἴεοΐϊ ἃ Κἰπά οἵ βαυδ0]68 ἰδία} οὗ {Π6 τηδρηϊτα 65 
ΔΙοΩΡ {ΠΕ 561165 οὗ τη6 ψῇουβ. Νονν 18 [15 ὑγεσε 50 1 ψου]Ἱὰ θῈ Ὀεδβι ποῖ 
ΤπΘγΕΪν ἴο ΔΙΤΘΏΡΕ ἴνγ7ὸὺ ΟΟΥΓΕΙαἰνῈ ΡΑΙΓΒ5, ἃ5 7 ΔΠ4 2, ὃ ἃΠα 1, ΒΥΤΩΙη ΘΕ ΓΙ- 
ΟΔΠγ ἢ τεραγὰ ἴοὸ 1η6 οεπίτα, Βαϊ ἴο πλάκα {πΠῈ6 ογάογ ἴῃ τηϑρηϊῖπας οὗ 
1π6 παπηθεῖ5 οὗ μα Ῥδὶγ ἴΠ6 τενεῖβε οὗ [Πδΐ οἵ {π6 οἴμοι. ὍΠα5 ἴῃ 

ρα. ΘΙ 5 

16 ἀἰβιτ ας οΙ 15 Τηογα Ἐαπ8 016 [ἤδη ἴῃ 

ἴοτ ἴῃ [86 Ἰαϊίεσ γα πᾶνε ἐπ ἔνγο ἸΥρΡῈΓ ΠΌΤ ΕΓ5 Οἡ [Π6 βατηδ 5146 οὗἉ [πε 
ΘΕ ΐτθ. ΘΙ ΠΏ] ῪΥ [Π6 ἀτγαηρετηθηΐ 

ἥαχεν ΖΞΕΥΣΣ 
2 ΘΕΠΙΓΕῚ ὃ 

15 ΤΏΟΓΘ ΕαΌ40 16 [ἤδη 
τς Πὰς 

τ Ὁ ἀπῆπηθ Πρ 

Δῃα ΠΗ 

[Π8  ΟΥΣ ΤῊΝ 

Α ρΐαποβ αἱ ἀϊαρτατηβ ἃ δῃηᾷ Β ψ1} 5ηθν ἰπαΐῖ ἴῃ τεβρεοῖ οἵ [Π8 
Ὀτεδαίῃ5 οἵ ἴΠ6 τἱπ15 δπα {ΠΕ 1Γ ταϑρεοῖίνα ΘΟ] 5 “[Π15 τα]6 οἵ βαιδθ]β 
αἰϑιγι δαϊίοη 15 Ἔχϑοῦ οατεα ουΐ, ἀηα 1Π6 οτᾶδυ ἴῃ ππᾶρηϊτπάς οἵ 18 
ΠΕΠΊΕΙ5 'ἴπ ΟΠ6 Ρδὶγ 15 1Π6 τένεῦβα οὗ {πε ογάεῪ ἴῃ [15 σουγθίδίνε Ρδ]τ.... 
Τη [Πε οα56 οὗ [πε οοϊουτγβ ἔμπεσε 15 δη Δα! Ποη ἴο (Π6 δα Δ ὈΌ] 6 Πη6855 οἵ {Π8 
ἀἰβι θα ΠΟ ἸΏ 50 ἴδ 85 {πε 51ΠῚ οἵ [Π6 πιπ 6Γ5 ἴῃ {Π6 ἢτβι Πα] 15 βατι8] 
ἴο {Π6 ϑδύτη οἵ {πΠ6 πα ΠΊ ΕΥ5 ἴῃ {Π6 βεοοηα Πα]. 

1 τΠ15 διγδηρθιηθηΐ ἡγεγα Γοα Πα 1ῃ ΟΠΪΥ οπα οἵ [Π6 ἴἤγεα βυοιρ5, 6 
τηϊρ ἢ: τοαϑΟΠΔΌ]Υ πάρα 1’ το θῈ ΤΉΈΓΕΙῪ δοοϊδηΐαὶ ; θὰΐ ΠῈῸ ΡῬΟΒΒΙ ὈΠΠΠΥ 
οἵ δοοϊάδηϊ 15 δἰπιοβί Ἔεχοϊπαθα ἤθη γα 566 [Πδὲ {Π6 στὰ]6 15. δοσυγαιο]ῦ 
ΟὈβογνεά ἴῃ ἴνγο οα565 οὔἱ οἵ ἴπε ἴῆταθ, δη4 δἰβο, νυ 50Π16 ΕΒΓ] 
τηοα!ποδίίοηβ, ἱἰπ ἴῃς τηϊτά. γε τησϑὲ {πευθίογα ΒΌρροβα (παὶ Ῥ]αίο᾽ 5 
τεργεβεῃίδίοη οἵ τῃ6 Ὀ]δπθίδιυ αἰβίαποαβ ἴπ ἴΠ6 δεῤμόδιε ( 6] οταίεὶν 
[Ο]]ον5 ἂῃ ὦ 271071 ῬΥΙΠΟΙΡ]Ε οὗἁ ϑυγη ΕΓ 8 Π4 Πυ ΠῚ 6, 56]εοῖβα ὉΠ] ΘΗ͂Υ 
ἴῃ νίενν οὗ (Π6 ρδυίοι]αῦ ἱπηαρα ἴο ΠΟ ἢ Π6 ΠΕΓΕ δβϑιτη!]αίθ5 {Π6 σΘ] 68] 
τηοίοη8, ΔΠ4 ϑβαρρεβίίνε οἵ [ῃ6. θαίδησε ἂπα Ἐπ. τ ατη. ν]οἢ οτρἢῃξ 
ἴο Ῥτενδὶ! ἴῃ [6 οβ]θϑίϊαὶ βυβίετη. [Ι͂ἢ ἴῃ86 7Ζζηιαφς ὮΪ5 Ῥτοσθάμγα 15 
Ἔ55θηΈ14}}Υ [ῃ6 58πι6, θαΐ ἔπεσα μΠῈ δοσοιημηοάδίαβ {πε δοίτα] ἀϊβίδηοββ ἴο 
της ΠαπΠΊΘτΙοα] ἔδποϊθβ οὗ {πΠ6 Ῥγιῃγαροσεαηβ. Τὴ ἀἸβοσθραηου Ῥεΐνθεῃ 
{Π6 ἴνγο ἀἸδ]οριιθ5 ἴῃ {Π15 ρδ  Ο] ΑΓ σαα565 ἴο 5ΌΓΡΙΙΒΒ ι15 ἃ5 ΒΘΟΟΏ 85 ἽΕ 
ΤΟ ]156 (ῃ6 ΨΔΑΥ ἴῃ ΨΏΙΟΠ Ρ]αίο ψεηὶ ἴο ψοῖκ (εξ ΒοοΟΙ νὴ Αρρ. 11 
ΡΡ. τό66 [), δηᾷ ἴῃ οπιεοϊβιηρ ΡΙαίοβ ΡΠ ϑΙ0841 {ἢ ΘΟΥ]85 βΘηθσα ]Υ, 76 
5Που]α ἀρονα 411] {Π]ηρθ Ῥθδὺ ἴῃ πλϊμα [Π6 ψγαυηϊηρ ἡ Π]Οἢ 6. ΠΙΠΊ56 1} 
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ἴἤτονα οἂξ ἴα ἴπ6 Ζύριασις : ἐὰν οὖν πολλὰ πολλῶν εἰπόντων περὶ θεῶν 

καὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως, μὴ δυνατοὶ γιγνώμεθα πάνξη πάντως αὐτοὺς 

ἑαυτοῖς ὁμολογουμένους λόγους καὶ ἀπηκριβωμένους ἀποδοῦναι, μὴ θαυμάσῃ 

τις: ἀλλ᾽ ἐὰν ἄρα μηδενὸς ἧττον παρεχώμεθα εἰκότας, ἀγαπᾶν χρή, μεμνη- 

μένον ὡς ὃ λέγων ἐγὼ ὑμεῖς τε οἱ κριταὶ φύσιν ἀνθρωπίνην ἔχομεν, ὥστε 

περὶ τούτων τὸν εἰκότα μῦθον ἀποδεχομένους πρέπει τούτου μηδὲν ἔτι πέρα 

ζητεῖν (29 6, Ὁ). 
Τὰ τοιπαίηβ ἴο ἀἴβουβα {π6 δἰτεσηδίίνε τϑδάϊηρ οἵ 6τ6 Ε ῥγεβεινεα ἴου 

τι5 ὈΥ ῬτΟΟΪα8. 
Πα ρατίβ οἵ [ιἰβ οοπιπλθπίατυ ΜΏΪΟΙ ΟΠΙΘΗ͂Υ ΘΟΠΟΕΙΏ 115 816 88 

[ΟΠ ]ονν5 : 
Ε] ε “ “- ΄, 

(1) διττὴ δ᾽ ἐστὶν ἡ γραφὴ τῆς ταῦτα τὰ βάθη διοριζούσης λέξεως. 

καὶ ἡ μὲν προτέρα καὶ ἀρχαιοτέρα τοῖς μεγέθεσιν ἀκολουθεῖ τῶν καθ᾽ 

ἑκάστην σφαῖραν ἀστέρων, τῆς μὲν μείζονα περιεχούσης μεῖζον τὸ βάθος 

λέγουσα, τῆς δὲ ἐλάσσονα ἔλασσον. οἷον μετὰ τὸν ἐξωτάτω σῴφόν- 

δυλον, ὅς ἐστιν ὃ τῆς ἀπλανοῦς- μετὰ τοῦτον δ᾽ οὖν τὸν ἀπλανῆ κύκλον 
’΄ μὲ Ν “ ε ““ 9 -“ “ 2 ἊΝ 

πλατύτατον ὄντα. τὸν τοῦ ἡλιακοῦ σφονδύλου τῶν λοιπῶν ἕβδομον 

ὄντα τῷ πλάτει διαφέρειν---ἔπειτα «τὸν» τοῦ σεληνιακοῦ---καὶ ἐπὶ τούτῳ 

τὸν τῆς ᾿Αφροδίτης --καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν τοῦ ᾿Αρεϊκοῦ---καὶ ἐπὶ τούτῳ 
Ν “ Ἢ ’ Ν ΦΘιασα Ν ““ ’,ὔ ον “-“ 

τὸν τοῦ Διίου σφονδύλου καὶ ἑξῆς τὸν τοῦ Κρονίου, καὶ τελευταῖον 

εἶναι τὸν τοῦ Ἑρμαικοῦ: καὶ ἁπλῶς κατὰ τὰ μεγέθη τών ἀστέρων καὶ τὸν 

σφόνδυλον ἔχειν τὸ πλάτος. ἡ δὲ δευτέρα καὶ νεωτέρα, κρατοῦσα δὲ ἐν 

τοῖς κεκωλισμένοις (κεκολασμένοις σοηΐεοϊς ῬΙΓΔ) ἀντιγράφοις μετὰ 

τὸν ἐξωτάτω σφόνδυλον κτλ. (ΚΤΟΙΙ π: 218. τ  ὙΠε τοδάϊηρ ΜΏΙΟΙ 

Ῥτοοῖα5 ρτοσθεαβ ἴο ἀββουῖθα 15 {Πα ἐοτι πα 1ῃ ΟἿ Μ885.) 

(2) καὶ ἴσως οἱ οὕτως λέγοντες (1.6. ἴπ6 Δα Πετεηῖβ οἵ [ἢ6 ἐποογ ἢ 

τεχι) ἔβλεψαν εἰς τὰ ἀπόγεια καὶ περίγεια κινήματα τῶν ἀστέρων, καὶ ἐφ᾽ 
Ξε ΄, Ν ." πα ΦὖτΝ , Ν ,ὔ ᾿ “ “- 

ὧν πλείονα τὴν διαφορὰν εὗρον, ἐπὶ τούτων τὸ βάθος ἔθεντο πλεῖον τῶν 

σφαιρῶν- εἴτε δὲ τὴν προτέραν εἴτε τὴν δευτέραν ἐγκρίνοι τις γραφήν, οὗ 
΄’ὔ ’ὔ -“ “-“ ᾿ς ““ 4 “ Ν σ ε Ν 

πάνυ συνάδουσιν ταῖς τῶν μετὰ ταῦτα τηρήσεσιν μᾶλλον δὲ ὅμως ἡ μὲν 

δευτέρα συμβαίνει πῃ τοῖς τὰς ἀνελιττούσας εἰσαγαγοῦσιν, ἡ δὲ προτέρα 
Υ Ν ΄“΄ 5» ἊΣ ““ “-“ ΕῚ ἊΣ -“ ’ 

τὸ αὐτοφυὲς ἔχει, τοῖς μεγέθεσιν ἀποδιδοῦσα τῶν ἐνδεδεμένων ἐν ταῖς σφαίραις 
2 Ἁ ΑΕ τ “ ᾿ ΄ Ν μὲ "“ ΄ Εὖ.5 ἊΝ 4 

ἀστέρων τὰς ἐν τοῖς βάθεσι διαφοράς, πλὴν ὅτι τῆς σελήνης ἢ Αφροδίτη 

μείζων, εἰ καὶ τὸ φαινόμενον ἀπ᾽ ἐναντίας ἔχει: παντελῶς τῶν κατ᾽ ἐκεῖνον 

τὸν χρόνον ἀστρονόμων τοῖς φαινομένοις ἀκολουθησάντων ὡς τὸ εἰκὸς καὶ 
΄ Ν Ν ΄ , ὑ τν Ὑ ρὶ' ΄ “ Ὁ 

ταύτῃ καὶ τὰ βάθη διαστησάντων ἀπ᾽ ἀλλήλων (1. 210. ΤΙ ΠῚ}: 

(3) τῶν μὲν προειρημένων γραφῶν ἡ προτέρα, καθάπερ εἴπομεν, εἰς τὰ 

μεγέθη τῶν περιεχομένων ἐν τοῖς πλάτεσιν ἀστέρων βλέπει καὶ οὐδὲ τὰ 

τούτων μεγέθη διώρισεν ὡς τοῖς ὕστερον ἔδοξεν: ἡ δὲ τῶν μετὰ ταῦτα τήρησις 

τοῖς ἀπογείοις αὐτῶν ἐχρήσατο καὶ περιγεΐοις εἰς δήλωσιν τοῦ πλάτους τῶν 

σφονδύλων, οὐδὲ τοῖς ὕστερον τῆς τούτων καταλήψεως ἱκανῶς πιεσθείσης 

(0: 22ΖῈ: 29. ΠῚ): 
Ετοτι {πὸ ἢτϑὲ οἵ {πε8εὲ εχίγαοίβ "γα 816 βῃδὈ]βα ἴο τβοοηβίσγιοι νῃδί 

Ῥτοοῖι5. ο8115 [Π6 “οἱ θυ τεδάϊηρ. ὍπΠὲ ἰεχί οἵ ψῃϊοῃ Π6 5Ρ 6 5. πηιϑδί 

ἢανα τὰ : 
Ν Ν 3 Βα ἃ Ν 5» ͵ ΄ ΄ Ν “-“ 

τὸν μὲν οὖν πρώτόν τε καὶ ἐξωτάτω σφόνδυλον πλατύτατον τὸν τοῦ 
΄, ΄ ,, Χ Ν φρλνας 6 , ΄ , Ν Ν - 

χείλους κύκλον ἔχειν, τὸν δὲ τοῦ ἑβδόμου δεύτερον, τρίτον δὲ τὸν τοῦ 

ὀγδόου, τέταρτον δὲ τὸν τοῦ ἕκτου, πέμπτον δὲ τὸν τοῦ τετάρτου, ἕκτον 

δὲ τὸν τοῦ τρίτου, ἕβδομον δὲ τὸν τοῦ δευτέρου, ὄγδοον δὲ τὸν τοῦ 



“4176 Α4ΡΡΕΜΝΦΙΟΣ5 Τὸ βοοκ Χ. 

πέμπτου. (866 ΤῊΥ ἀτίίοϊα ἰπ Οἱ εν. Χν ῬΡ. 391 [6) Ασοογάϊηρ᾽ ἴο 
(ἷ5 τοδάϊηρ ἴῃΠ6 ογάδσ οἵ {Π6 ψγῇου!β, ἴῃ τεβρθοῖ οἵ Ὀγεδατῃ οἵ τίμα, 
ν}}}} Ὀ6 :- 

ΤΠῈ ψ Ποῖ οὗ ἴπΠ6 ΕἸΧΕα ϑίδτιβ (ηο. 1) 

3) 3) ) ϑ0η (πο. 7) 
᾿ Σ Ἂ Μοοη (ηο. 8) 
μή γ᾿ Ἶ ψεηι5 (ηο. 6) 

3) 2) 3) Μαῖβ5 (ῃο. 4) 

:) ᾽) ᾽) Ταρ τεῦ (πο. 3) 
ἢ ᾿ ὃς ϑαῖαγη (ηο. 2) 
Ἐ ε Μ ΜογουγΥ (ηο. 5). 

Τί ψ}1 ΒῈ σοπνθηϊθηΐ ἴο αἴδβοιι85, πτϑέ [Π6 πηθδηϊηρ, δηΠα δἰδγνναγ 5 

[Π6 ναι, οὗ {Π15 “οἱ ἀδσ᾽ τεχί. 
γαῖ, {πεη, 15. [ῃ6 ᾿πιεγρτείδίοῃ ἢ 
Υγε ποῖθ, 'π {π6 ἢτβί ρίδοθβ, πᾶ {π6 ογάδθυ ἴπ ψῃϊοῃ (ἢς6 Ρ]απαίατΥ 

ὙΠΟΥΪ5 ΔτῸ διταηρεα δοοογάϊηρ ἴο Ὀγεδα τ οὗ τῖπι (ϑαη, Μοοη, Ν΄ 6ηα5, εἴα.) 

ΘΟΥΓΕΒΡΟΙ 5 ΜΜΊΓῃ το] ΓΑ 016 Ἔχδοίπεϑϑ ἴο {Π6 ογάεγ οὗ [ῃ8 ΡΙδηθίβ ἴῃ ταϑρθοῖ 

οἵ Δρραγϑηΐ 5ἰΖβ, ἀῃα παῖ 18 Πρ οἵ {π6 ουτογηγοβὲ ΨΚ ΠΟΥ ηΔῪ Ὀ6 1ῃ6 

Ῥτοδάδϑοι θϑοδῖιβα οὗ [πΠ6 ΠΙΠΊΡΘΙ 85 γγ6}} 45 {πΠ6 τηδρηϊααα οἵ {π6 5ἰδατβ 

γΠΙοἢ ἰδ σοπίδίηβ. (οἴ. ῬτοοΪι5 1.6. 218. 6 ἢ. ὃ τῆς ἀπλανοῦς, περιέχων 

τοσοῦτον πλῆθος ἄστρων κατεσπαρμένον κατὰ πᾶν αὐτοῦ τὸ βάθος, ὧν 

ἕκαστον ἀποδείκνυσιν ὃ λόγος μείζονα τῆς γῆς). ϑϑεοοπάϊν, 10 15 ΟΙΘδΓ 

ποσὰ νι μαΐ ῬίοοΪα5 Ὠἰμη56 1 5αγ5 {παΐ τῃΠ6 ογάευ οἵ Ὀγεδάτςῃ οὐ ψῃοΥ]-}}ρ5 

ἴῃ (Πἰ5 “οἸάεγ᾽ ταχί νγὰϑ. ΓΈ }]ν σαρροβαα ἴο ἀβρεπα ἀροη [Π6 51ΖΕ οὗ ἴῃε 

ἐνδεδεμένοι ἀστέρες (τοῖς μεγέθεσιν ἀκολουθεῖ τῶν καθ᾽ ἑκάστην σφαῖραν 

ἀστέρων 21ὃ. 2 Εἴ 615}. μ 

Τῃ ἴπεϑα οἰγουτηβίαποθς ΟἹ ἢγϑί ΠΏΡΟΪΒ6 15 0 ϑιρροβα {παΐ (Π8 

Ρἰαπαδίδγν 1105 ἀγα ᾽ι58ὲ Ὀτοδα βῃοιρ]ι ἴο δοσοϊηπηοάαία {ΠΕ 1 Ρ]δηδῖβ δηαᾶ 

πο Ῥτοδήδι, 580 ἰμδΐ τῃ6 Ὀγεδάτη ψ}1}} θῈ ἴῃ βδοῇ οᾶϑ8 Ἔχϑοῖν Εα 118] ἴο 

[π6 αἰδπιεῖεσ οἵ {πΠ6 ρίαπεί. [Ἃἢ [Π15 ψνᾶῪ 1 ἰπίεγργείεα Ῥγοο θ᾽ “ οἸΔετ᾽ 

ιοχί ἰπ Οὐ ἄδυ. ΧΥ ΡΡ. 391 ἢ. 
Βαΐς ἴπεῖα ΔΥῸ ΒΙΓΟΏΡ ΤΟΑΒΟΩ5 ἴῃ ἴανουΓ οὐ βυρροβίηρ (ἢ ΟοοΚ 

ὙΥΠ50}) πὲ [Π6 δάνοοαίε5 οὗ {Πἰ5 ταχὲ ἴῃ δηίαιν 414 ποῖ τηδκα 1ῃ8 
Ὀτοαάιῃ οὐ τΠ6 ψῃου-ϑυτίαοθβ εα88], ας ΟἿΪν 2γοῥογήϊοηαίε, ἴο 1Π6 51Ζ65 

οἵ [με ραπείβ. ΟΥ̓ [Π6 “βδ τεσ’ γοδάϊηρ ῬΓΟΟΪτ5 ΓΘΤΏΔΙΪΚ5 (1.6. 11 210. 23) 

ἡἡ δὲ προτέρα τὸ αὐτοφυὲς ἔχε. Νον ἴξ νγὰ5. Ῥεγίβοι!ν ππάετβϑίοοά ὈΥ 

Ῥτοοῖας {παΐ [Π6 βυτίδοθς οὔ {πῸὸ Ψ ΠΟΙ 5 ἀγα σοηίίβιοιιβ (Π 2τό. ὃ 4), 

δηᾷ Κπονίηρ {Π15, μῈ σἂ ΠΑΤΑΪΥ Πᾶν αἰ] το τθοορηΐβα [Πδὲὶ 1Ε τῃ6 

ΡΙαπδίβ Π]] τῃ8 δμεῖγα σἱτη5, {Π6Υ Μ011] Βουλθ τη 65 ΤΟ αΟἢ ΟὯ6 ΔΠΟΙΠΘΓ, ἀπά 

[Π6 Μοοη απᾶ {πε Ἐαυίῃ νν1}1 αἰνναγ5. Ὀ6 ἴῃ οοπίδοῖ, ΤῊΪ5. δυγα ρθη ΐ 

15 σουία ΠΥ ποῦ “παίαγα!, ἀπ γα ἀγα θα ἴο βυβρθοῖ ἴῃαὲ Ῥγο 5. Πδα ἴῃ 

τη ἀποίπου ἰητογργείαιοη οὐ [Π6 “οἱ ἀθγ᾽ τεδαϊηρ νῃθη 6 πι564 [ἢ]5 

δρίτπθὶ, πα οπα ἴῃ ψνΐο ἢ {Π6 οὐΌ 8] ἀἰβίαποθϑ οὐ 1ῃ6 Ῥ]αηθῖβ νου] Β6 

ΒΟΙΏΘΠΟΥ Ταρτεβεηίθα. Νοῖν ἴῃ αἰδοιβδίηρ {Π|5 βαρ)εοῖ, Ῥγοοὶα5. Πο- 
ΠΟΙ βᾶγ5 ὑπαΐ {Π6 ΤἰΠῚ5. ἃ΄6. ΘΧΔΟΙΥ Θά 08] ἴῃ ὈγΘδατῃ ἴο ἴδ 5ϊΖεβ οἵ 

1Π6 ΡΙαπείβ, δηα ἢἰ5 Ἰαηριαρα 15. αἰνγᾶγβ οοηβιβίθηϊ 1 ἢ {π6 ΤΠθοτν τΠδΐ 

[π6 τϑ]ατοη5ῃ1Ρ 15. ὁπ οὗ ργορογιίοη δηα ποίμηρ ποτα (τοῖς μεγέθεσιν 

ἀκολουθεῖ τι 218. 2, εἰς τὰ μεγέθη τῶν περιεχομένων ἐν τοῖς πλάτεσιν 

ἀστέρων βλέπει 10. 221. 29 οἱ 4].). ΘΟ. ἃ {ΠΘΟΥῪ πρηϊ γγ6}} Ὁ6 
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ἀεοϑοτθοα δ5 “παίμσγαὶ, ῸΥ 1 Ῥγονιθβ ἔογ 1ἴΠ6 οὔθ ]ΐ4] αϊβίαποαβ οἡ ἃ 

Ρτποῖρὶς ΒΟ ἢ 15 Τεαβοη 8 018. ΘΠΟῸΡἢ ἸΏ 500} α 2710γ1 ῬΏγδιοβ. “ὙΠδ 
ΡῬτϊποῖρ!α," ντιίεβ Ῥγοίβββου (οοκ νΊ5ο0η, “ νου] θῈ ἃ βοτί οἵ βαυδῦ]6 
ἀἰδιτ δαςτοπ οὗ ΡΙδηθίδιυ τη855, δ] ον ηρ ἴῃ 6 φγθδίεσ ὈΟΟῪ ΠΟΤῈ 5ρΡᾶς6. 

1: νου οοπια ἴο δ] ονίηρ [Π6 βᾶτὴβ ἀνεγαρα οἵ ᾿ΠΠ6ΔῪ αἰτηθηβίοη οὗ 

ΡΙΑπδίδτυ πηᾶ85 ἴο βοῇ τηἱΐ οὗ ἀϊδίαποθ θεύννεθη οὐδ 5 Γπτουρηουξ [Π6 

βυϑβδίβῃ." 
ΑποΙΠΕῚ ἀυρατηθηΐ ἴῃ Βαρροτί οὗ {Π15 Ἰητευργείδίοη οἵ Ῥγοο θ᾽ “ΟἹ ἀοτ᾽ 

τοχὶ τηδὺ 6 ἀετινεα ἤτοι {πε {γεαίίβα οἵ Τμεο. ὙΠθο Πᾶ5 οὐγ ἰεχί οὗ 

ῬΡΙαῖο (Ξεε οἡ 1Π15 βιθ]θοῖ Ρ. 479 Ὀε]ον), ἀπα Ἰηϊγοάιποοβ. Π15 ἡποίδίοη 

οὗ [με ραββᾶρε ἴῃ {π6586 ψογάβ: δηλοῖ δὲ τὴν τάξιν τῶν σφαιρῶν διά τε 

τοῦ μεγέθους τῶν ἄστρων ἑκάστου καὶ διὰ τοῦ χρώματος ἑκάστου καὶ 

ἔτι διὰ τοῦ τάχους τῆς ἐπὶ τὰ ἐναντία τῷ παντὶ φορᾶς (143. τ4 Η. ἨΠΠ]ΕΙ). 

ΤΊ 15 οἴδαῦ ἔοπι [ἢϊ5 βεπίεποα [πὶ ΤΠδΘΟ ἰηΐεγγεα {Ππ6 51Ζε οὗ τΠ6 ἀἸἤεγεηΐ 
Ῥοάϊε5 ἴτοπὶ ἴπΠ6 Ὀτθδαΐῃ οὗ {π6 11ρΡ5, 580 1ῃδὲ ἢξ πυιδί πᾶνε τηδ46 1ῃ68 
Ὀτεδάιη5 οἵ {πῈ Ρ]απεδίατυ ὑγΠοΥ]-]ρ5. οἰ ΠῈῚ Ἔα] ΟΥ̓ ΡΓΟΡΟσ ΟΠ] ἴο {Π6 

ἀἰϊατηθίοις οἵ πε ρὶαπείβ. Τῆδΐ πα ᾿ηέεγργθιθα {Π6 ΠῚ 85 Θά 118] 15 νΕΓΥ͂ 

ὉΠΠΚΕΙ͂Υ, ἔου μα μα Ῥεΐογε 5 παϊηα ἴῃ [Π15 Ῥατί οἵ 15. νγοτῖς [ῃ6 σοη- 
σερίοη οὗ οτγοϊτα] ἀϊδίδηοεβ (586 6.5. 141. 6), αηὰ σου ΠάγαὶνῪ Πᾶνα 
[αἰ α ἴο γϑιηαυκ ΟἿ 850 ΘΧ ΓΔ ΟΥ Ἰ ΠΑΥῪ ἃ ῬΕΟυ]ΠΙΑΥΙγ ἃ5. {Π6 ἀΌΒΘΠς6 οἵ ΔΗΥ͂ 

Ῥτονίβίομ [ῸΓ ταργεβθπίηρ Ππο586 αἰδίαδῃοαβ, 1 ἢΘ τθα}ν ΒΡ ΡΟΒΘα {Πα 
ΡΙαῖο μά ποῖ τεργεβεηϊθα τΠειη. [15 ἴΠ6 ΠΊοσα ᾿τηργΟ 8016 (ῃδι ΤΠθο 
5Που]α Πᾶνε ραϑϑεα οὐϑῖ ἴπ 51:16 066 50 5[Ὑ8Π68 ἃ δαΐῃσα θθοδιβα ἢς Ψτοία 

αἱ ἃ ἔπιθ ἤθη {ΠπῸ ργαναι!ηρ ἀοοίγηα νγνὰ5 {παΐ οὗ ἃ βυϑίβθμι οἵ 5ρῇθγεβ 

ψῃΟ56 ταὶ γεγα οΥΪ [4] ἀϊδίδποθθ ἔγοιη {πε σεπίγα (1.6. {πὸ Ἐδυ[ἢ), δπα 
5Πδνν5 ὨΠΏ56ΙΓ δοσπαϊπιβα ἢ [Π15 ἀοσίη6 ἴῃ ΟἿΠΕΥ ῬΟΥΓΟΏ5. Οἵ 15 
ΠΟΠΙ ΓΘ Πΐδιυ, 6.5. Οἢ ΡΡ. 181 ' ὙΠῸ τῆοτα παίαγα! βαρ ροβιτομ ἴῃ 6τα- 
ἴοτθ ἰ5 ἴῃαὶ ΤΠδο, κα Ῥτοοῖι5, τεραγάθα [Πῃ6 ται! οπβῃρ Ὀθύνααη {Π8 
Ῥτεδάτςῃ οὗ {πε 1105 δηᾶ [ῃξ 51Ζε οἵ {πε ρ]απεῖβ 85 9η6 οἵ ργοροσίίοῃ δῃηᾶ 
ποΐ οἵ Θαυδ}γ. 

ΕἸΠ4]1γ, [Πϊ5. ἱπιεγργείδεοη. οὐ {πῸ “οἱ ἄδγ᾽ τϑδάϊηρ τἤτονβ ΠΡ Οἡ 
ΒΟΠΊΘ Ῥαᾶβϑᾶρθβ οἵ ΡΥΟΟΪ18᾽ ΘΟΠΊΠΙΘΠΪΔΤΥ ΨΏΙΟΠ Δ΄Θ ΟἸΠΟΓΝ 586. ΟὈΒΟΌΓΕ, 
πη 219. 27 ἢ. παντελῶς τῶν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον κτλ. (χφποίε ἀθονα 
αἱ ἴῃς επᾷ οἵ πε βεοοῃα εδχίταοι) ῬΥΌΟΪ5. 1Π1Ρ]165 [Παΐ [η6 ΔϑγΟ ΠΟΘ 5 
οἵ Ρ]αϊο5 {{π|6 τηδάθ {πΠ6 ἀβρίῃβ οἵ {πε ρ]απείαγν 5ΡΠθγο5 ἀθβρεπάδπί οἢ 
1ῃ6 ἀρρατζεπί 51Ζ65 οἵ ἔπε ραπείβ. ὙνΒθίΠαι [Π6 1Π}Ρ]]ΟΔΈΙΟῊ 1561} 15 {τὰ 6 
οΥ ποῖ, ἴξ 15 ΠΠΉΚοΙν [παΐ Ῥτγοοὶιβ νου] Πᾶνα ᾿τηρ υϊβα ἴο ΔΩΥ ΑΒ ΓΟΠΟΙΉ ΕΓΒ 
της σοπιρεία περίεοΐ οὐ οὐθιία] ᾿πίεγναϊβ, δηα [η6. ΟΪῪ Ἰπίθγργθίτοη οἵ 
τλ6 “οἱᾶἄετ᾽ τϑδαϊηρ νης 4]]ονν8 ΤῸ {Π656. Ἰπίθγναὶβ 15 ἴο πηᾶϊζα [ῃ6 
Ῥτοδάτϊῃ οἵ με 11ρ5 ρσορογίϊοπαία ἴο [8 51Ζ65 οἵ 1η8 ρ᾽δηθίβ. Απα ἴῃ 
219. τι ἢ, (καὶ ἴσως οἱ οὕτως λέγοντες κτλ.) ῬΙΟΟΪι5 5ιρρεβίθ παῖ τῃ68 
“ο] εγ᾽ τεδά!ηρ᾽ νγὰ5. δἰεσεα ἴο ΟἿ ἰεχί ἴῃ οὐθυ ἴο τϑργθϑεηΐ της αἰ βετ- 
δῆςρθβ Ρεΐνψεθῃ ἴῃ6 ρῥἰδηδίβ ἴῃ στϑϑρεοὶ οἵ ἄρορεα δηᾶ ρεῦῖβεθβ. Τὴ 
ΞΡ ΘΒΓΙΟΏ ΒΕ ΘΙῚ5 ΟἸΘΑΙΎΥ ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ {παῖ ἢ6 ἔοι πα τΠ6 οΥΡ 8] ἀἰβίαποα5 
οὗ 1Π6 ρἰαπεῖβ τεργεβθηϊβα ἴῃ [ΠῈ “οἱ ου τεδαϊηρ, ἴου “1 1Π6 χείλη ὑγεῖβ 
ΟἾΪΥ εαπ8] ἴο [6 ἀϊαηηθίοιβ οἵ 1Π6 ῥ᾽ απείβ, ποὺν σου] ἴὲ Ὀ6 τεϊθνδηΐ ἴοὸ 
νάθη Π6 πὶ ἴο Δ]Π1ονν [ῸΓ ἀρόρεα δηα ρεηρεα Ρ (Ἰθδεν τ σου]α οπ]ν Ὀ68 
τεϊεναηΐ ἴο {πΠ6 σοτγβοίίοη οὗ ἃ τηδρηϊζας αἰγεδαγ γταργαϑθητηρ αἸΠΈΓΘ ΠΟ 65 
οἵ οὐοϊτα] ἀἰδίαμοςβ " (οοϊς ὙΝ]5Οη). 
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ΤΠεβε. οοπϑίἀθγαιῖοηβ τηαῖκα ἰτ ΠΙΡΉΪ Ρῥγοόρδῦϊα, 1 {πεν ἄο ποῖ 
ΔΌΒΟΙα Εν ρον, ὑπαὶ Ῥσοο]β᾽ “ΟἸαν τεδαϊηρ᾿ νὰ8 ὑπηαειβίοοα ἴο 
τῆᾶκα {πΠ6 Ὀτθδάςῃ οἵ {πῸ ἀἰἤεγθηΐ νου ]-σαγίασθϑ ργοροσιοηδίθ, πα ποῖ 
6414], ἴο {πΠ6 ἀϊατηδίεβ οἵ [ῃς6 ρ᾽δηείβ. 

γγε πᾶνε ΠΟΥ ἴο σοῃϑί δῦ {πῸ να]πθ δηα δας που γ οὗἨ {15 τε α]ηρ᾽ ἃ5 
οοιηρατθα ἢ {Π6 ταχὶ οἵ ΟἿἿ Μ85. 

ΓΘ οπα τεδαϊηρ 15 ἀθβο θεά ὈΥ ῬτοοΪι5 ἃ5 προτέρα καὶ ἀρχαιοτέρα, 
τπ6 οἰποτῖ----ἰῃαὺ ννῃϊοἢ 1 πᾶνε δαορίεα---5 δευτέρα καὶ νεωτέρα, κρατοῦσα 
δὲ ἐν τοῖς κεκωλισμένοις ἀντιγράφοις. 

ΤῊδ νψοτζὰ κεκωλισμένοις, ἡν]Οἢ 15 ἃ ἅπαξ εἰρημένον, οΔ ἢ ΤΕΐεΓ ΟὨΪΥ ἴο 
[Π6 δἰταησεπιθηΐ οὗ ἴπΠ6 ΜΒ ἴῃ κῶλα ἴο [ΔοΠΠΠταῖ6 βίθαν δηα τοδάϊηρ 
Δοια : 566. ΤΠ Ζίαϊζιοο ἴῃ Ῥϑυϊγ- Ν ίβθοννα 11 Ρ. 96ο. 27 δηα Βιτὶ “4151. 
ιεϊευόξει ΡΡ. τ8ο ΕΞ Βαϊ 45 ἴμεγε 5θθη8 ἴο 6 ὯῸ οἴῃεὺ βνϊάθπος οἵ 
τπ6 αἰνίβίοη οἵ Ρ]αἴο᾽5 ἀἸδίοριιθϑβ ἰηἴο κῶλα (566 Βιτ].6.), ῬΙῖτα᾽ 5 οοπ]θοΐαγα 
κεκολασμένοις “ σαδισα15᾽ “οοττοοίθα᾽ “ οἀϊτεα ̓  τηὰν 6 τὶρῃϊ. 

ΤΓ Ῥτοοῖι5 ψγοίθ κεκολασμένοις, ἴἃ ψγΟυ]α 566 ΠῚ ἰπᾶΐ ἃ τεοθηβίομ οὗ 
ῬΙ]αϊοβ ἰθχὶ ψαθ τηδᾶθ δρουΐξ [115 {ἰπ|6, ἀπ της “παννεγ᾽ ταδαϊηρ 461106- 
ταῖεὶγ δἀοριεα ἴῃ ρῥδοβ οὗ [μὲ ψ πο Παα ΠΙΠδτίο πε] {πῸ Πε] 4. Α5 

(15 ἐπονγογ᾽ τοδαϊηρ 5 [ουπηα 1 81}} ΟἿΤΓ Μ85, γγχ8 π]ρης Ἔνθ ΒΌΡΡΟΒΘ 

{παὶ [Πἰ5 τϑαδηβίοη οτὐἱρ παι [6 Αὐοπείγρα, ἔγοτη ὑγῃ] ἢ δοσοτγάϊηρ᾽ ἴο 

ΘΟΠδηΖ (,ϑ)μα. 2:7 (Τόδεῖ. 4. Ζαΐ, Ἵξαίος ΤΡ. 23---45), ΟἿ Μ55 ἃ16 8]} 

ἀεβοθπηαθά, αἀπᾶ ψῃῖοῇ ϑοηδηΖ ρΙασαβ ποΐ θη] εῦ (ΠΔη 400 Α.Ὁ. Βαΐ 

Ἔνθ ἴξ ψγὸ 5ῃου]α ρταηὶ 8411 ἴπΠ6886 Πυροίμαβαϑ, ἃ ὈΥ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5. [Ο]]ΟνΒ5 

{παΐ {πε “οἱ άεγ᾽ τεδάϊηρ 15 ἴπαὶ ψῃϊοἢ Ρ]αίο τοί. Αρδίηϑι {Ππ6 Ῥοϑβϑί- 
ΘΙ ἴπαὶ πὸ τεδάϊηρ οἵ οὐῦ Μ85 ψὰ5 ἃ (6!!! θγαΐῖθ βπηθῃ ἀδίίοη ἡ 1ῃ68 
Ρατὶ οὗ τπε εἀϊίοιβ ῃὰ5 ἴο Ὀ6 5εΐ {π6 τῖναὶ Ῥοββι 1 Πν {Ππαᾶΐ 1: τεϑιθα θροη 

1Π6 δας ΠΟΥ Υ οὗ μΜ85 ψ ῃΐοἢ νετα Ἰπᾶραα ὈΥ Πθτὴ ἴο 6 ΤΊΟΓΕ {γπδίνγΟΥΤὮ Υ 

τη {π6 δαί ουίτ65. ἔογ {ππῸ να]ραία ἰεχί. α πᾶνε ὯῸ δνιἄβηοβ ἃ5 ἴο 

1π6 οὐτῖςα] Ρυϊποῖρ!ε5. [ὉΠ] ογεά Ὀγ τμ6 ἀυίῃοῖβ οἵ ἴπ86 τεοβηβίοη---ἰῇ 

τϑοθηϑίοη {ποτ νγᾶβ; ἀπ ἴῃ [Π6 ἀῦβεποα οὗ 50 ῃ δνϊάθηςαθ, [Π6 Πα ϑίοῃ 

Βεΐνεθη ἴπ6 ἴνο τοδαϊηρδ τασδὶ θ6 ἀείθσιηϊπθα ὈΥ ἴΠ6 ᾿πίθγηδὶ Ρτοθᾶ- 

ὈΠΙ11165. 
ΤΠΕ Ῥαϊαπος οὗ ργοθαὈ ΠΥ 15 1η ἕανουγ οἵ {Π6 τϑδαϊηρ οἵ ΟἿἿ Μ58, 85 

ΜΨ11 ἀρ ΡΘαῦ ἔτοπι {Π6 [ΟΠ] Πρ’ ΘΟ 51 4ΘΓΔΙΙΟΉ5. 
Τῃ {πε ἢτϑὶ ῥίαςθ, οὐσ τεχὶ νγὰβ [6]ῖ το Ὀ6 πε ἡϑείζϊο αἰ γείογ. “ΤῊΪ5 

ΔΡΡθαῖβ ἴτοτῃ {ΠῸὲ ἕλοι τῃατ Ῥσοοὶαβ ἐοαηά ἴ{ αἰΠΠου]ς ἴο ἀἰδοθγη ἃ ῬΥΓΠΟΙΡΙ8 

ἰὴ ἴπ6 “πενεγ᾽ τϑδάϊηρ (καὶ ἴσως οἱ οὕτως λέγοντες κτλ.), γγΘΓΘα5. {Π6Ὲ 

«Ο]ἤεγ᾽ βθειηθά τὸ Πἰπὶ δαϑῪ 8δη4 παΐαγαὶ (ἡ δὲ προτέρα τὸ αὐτοφυὲς 

εχει). 

ἢ ἜΝ ἴ ἰ5. οἴθασ παῖ, ψῃϊοπανεῦ ἰαχί ννὰβ {Π6 οὐ ρΊη] οΠ6, 1 

ττϑί πᾶνε θεθη αἰϊοτθα ἰπίο {πε οὐμεῦ ΡΥ δ]! θθγαία επηθμἀδί!οῃ 1 

ΟΥ̓ΔΕΓ ἴο 58:57 βοῦηθ ἀβίγτοπουηΐοα! ργεοοποαρίίοη. Απά ἴξ 15. πιιοῇ 

Θαβίθγ ἴο οοπήθοΐαγα ΨὮΥ ἴΠ6 ὁ“ πανο ̓  τοϑαϊηρ 5ΒΠ0114 ἤανα Ὀθθη ομαηρεα 

ἱπίο {π6 “οἹἀδγ᾽ {πᾶ σοηνοῖβεΪγ. 
ΘΌΡΡοβθ, οὐ ἴπ6 οπὲ Βαῃά, ἴῃαΐ [Π6 “ οΙάογ᾽ τϑδαϊηρ Γθρυθβθηΐβ [Π6 

τα. ὙΝΉΥ ννὰβ ἴξ δπηθπάβα ἰπίο οὐγ τοχὶ ῦ ὙΠ6 πηοῖϊνα οδηποῖ Πᾶνα 

Βδϑη ἴῃ ογῆθυ ἴο τθοοποῖ!α ([Π6 δοοουῦηὶ οὗ τῃ6 Ρ]αηρίατυ αἰβίαποθϑ 1 [Π6 

ΜῬεῤμὀϊίς νυϊτ τπᾶὶ ψμῖοῃ γα Βηα ἴῃ τπ6 Ζηγιαθδ; ἴοτ 1Π6 δ ΞΝΝ 

τεδαϊπρ πλαῖκο5 [Π6 ἀἰβογεράπουν θείνγθθη ἴῃς ὑνῸ αἸα]οβιῈ5 ἃ5 βτθδὶ 85 
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Ῥείοτθ. Οὐ νδβ ἰΐ, α5 Ῥυοοΐαβ βυρβεβίβ, ἴο πῆᾶκα ῥγονίβίοη ἴου (ἢ6 

ΔΡρορεα δπᾶ ρεγῖίβεε οἵ ἴῃε ρίαπειβὺ ΤῊΪ5 15. 4150 ἱπηργο 4018, Ὀβοᾶιβε 

Ἔνθ ἃ οδτεΐεθα τϑαᾶευ οἵ 6 δεῤκμόϊε (απ, γα τηδὺ δ44, οἵ τΠ6 

ΤΊηιαθι) ννουἹα ΠαταΪν [81] ἰο 5668 {παΐ ΡΙαῖο᾽ 5 βθῆεγαὶ οοποερίϊοη οὗ 1Π8 

φο]δϑίϊαὶ πποίϊοηβ ἰδανθ5 ΠῸ ΤΟΟΠῚ [ῸΓ ἀρορεα ἃπα ρειῖρβ; δηᾷ οἡ 1ἢ]5 

δοοοιυπΐ 50 νἱοϊθπΐ ἃ ἀἰβϑϊοσδίίοη, ον ἢ 1 ἡ τα Ομο6 πηΔά6, νου] Ὀ6 

ΨΕΙΥ ὉΠ|ΠΚΟΙγ ἰο Θϑία Ὀ]Π15} 1156}. 
Τῇ νὰ ΒΌΡΡοβθ, οὔ {ῃ6 οἴπεγ Παηά, πὶ οὐγ ἰεχί ἰῖ5. ἴῃαΐ νψῃϊοῇ 

ῬΙ]αΐο Ηἰμηβο ΙΓ στο, ἃ Ρ]διβῖ Ὁ]16. δοσοῖπὲ οδη Ὀα ρίνθη οἵ {Π6 οτὶρίη οὗ 

1ῃ6 “οἹάοτ᾽ τεαάϊηρ. ὙΠῸ {ΠΘΟΥΥ {παΐ {Π6 ὈταδατΠ5 οἵ [Π6 τἰτὴ5 5ῃου 

ΡῈ ριοροιοηβα ἴο ἴπ6 5ἴζε οἵ {π6 ρ]απθίβ νγὰ8 οοῃβι ἀθγβα ἴο θ6 παίιγαὶ 

(ἡ δὲ προτέρα τὸ αὐτοφυὲς ἔχει), ψΠΕΥΕα5. [ἴῃς Εχίβιϊηρ ἰοχί ΔρΡρβαγεά 

ἀπ πους ἀπᾶ ρεγρὶδχίηρ : ἀηᾶ ἤθηοα {Π6 “ διηθηαδίοη. ΟΥ̓ 115 ἤγρο- 

τΠεϑῖὶς γα πᾶν βίτοηρ 2γέγια γασίε. σου βγηλδίίοη ἴῃ {Π6 {γϑαιῖβα οἵ “ΠΟ, 

ὙΠῸ τείαϊπβ γῆι (ασοογαϊηρ το ΟἿ ΠΡ ΡΟΒΙΓΟΠ) νγὰ5. ἴΠ6 οὐἹρίη8] ἰεχί, 

Παΐ οὗἩ οἵγ Μ85, Δπα πενεγίμδ]8θ5 χρη πῸ Ὀγθδ 15 Ἃ5 ἀθρεπαϊηρ οα 

τῃ6 5ἰζε οἵ {πε ρ]αῃμείβ. ὙΠεοβ ενϊάθεπος. {Π|85 5ῸΡΡ 165. [Π6 τη ϊββίηρ 

1πκ. ὙΠε πεχὲ ϑίερ ψου]Ἱᾶ θὲ ἴο δ᾽ίδὺ [Π6 τεχὲ ἴῃ σοη ουπ}Ὑ ἢ [Π6 

Ἐχρ]απδίϊοη ρίναπ ({ΠΟῸ 8} ποῖ ΠΘΟΘΒΒΆΓΠΥ ΟΥΡΊΠαῖ6 4) ὈΥ ΤΉΘΟ: ἔογ 1 

ΤἼδο5 Ἔχραπαίϊοη νγὰ5 οπος δοοεβρίαα, ἃ νου] βοὸπ Ὀ6 [εἰξ {πᾶΐ {ΠῸ 

οΥοσ οὗ τηᾶρηϊίπαθ οἵ ἴΠ6 Πβαάνεηὶν ὈοάΪα5 ἰπ [ἢ6 τϑοοϊνεα ἴοχί νγὰ5 

ΔΟϑατᾶ. ὙΠῸ οουσιρίίομ τηὰν ἐπογείοστα θ6 ἀβϑίρηθα Μ] ἢ ΡγΟ Δ ὈΠΠγ ἴο 
1Π6 τἰπη6 θαίννεεη ΤΏθ6ο πα ῬτοΟΪα5. 

Απ δᾶνοσαίς οἵ Ῥυοοϊιβ᾽ “ΟἹ ἀδγ᾽ τϑϑάϊηρ πλιδὲ οα {Π6 οἴμπαὺ παπᾶ 
ΘΌΡΡΟΚΘ {πα ΤΠθοβ οἰζαίίοη οὗ Ρ]αἴο (Ρ. 145 ΗΠ]]6γ) Πὰ5. θθβη ταιηρετγεά 
Μη. ΤῊΪ5 5 οἵ σοῦτβα ΡΟββῖ 016, θπὶ τηποἢ 1655 ργοθ8 16 τπδη 1Π6 τῖναδὶ] 
ψ]ανν. 

ΕἸΠΑΠ]γ, {πῸ βἰγοηραϑί διριπθηΐ ἴῃ ἔδνουσ οἵ οἷ ἰαχί 15. {παΐ 1 
ΠΟΠΐοΥΤ5 ἴο [Π6 ΠΙΙΠΊΘΤΙΟΑΙ ρτὶποῖρὶ6 Ἔχρ αἰηθα ἀθονε (566 ΡΡ. 473 ἔ). 

Τί 15 ΒΙρΉΙν ργόραῦ]α {Ππαΐ ΔηΥ δἰζθσγαϊίοη οὗ {Πε6 οτὶρίηδὶ τεχὶ ψου]α 
νἱοϊαίε [Π15 ὈΥΙΠΟΙΡΙΘ, απᾶ ἴῃ ῬτοοΪ5᾽ “ ΟΙ εγ᾽ τεδαϊηρ ἴζ 15 ν]οϊαίβα, [ΟΥ 
ἴῃς οτᾶοσ οἵ Ὀγεδάϊῃ ἴῃ ἴῃς προτέρα γραφή ἰ5 

ΕἾ εν. ΔΑ» δ 5. 

Απᾶ ἴξ 15 ἴῃ {πῸ6 ᾿αϑὶ ἄδρτεα ἱπηρτόρα]Ὲ {Παΐ ἂπ οπηθηαίϊϊζοη οἵ {ῃ8 
“Ο] 6. τεααϊηρ᾽᾽ μου] οὔεν τς “τα]ε οἵ ὨΪη65᾽ ψῃ]οἢ ΠΟΙ 5 ροοά ἴῃ [ἢ68 
δηυτηδγαίίοη Ὀοίἢ οὗ τΠ6 οοϊοιτθ δηα οὗ {πΠ6 νϑ]οοιθ5 οἵ {πΠ6 Πθανθηὶ]ῦ 
Ὀοάᾶϊθ5. Α5 οὔἷχζ ἰδθχίὶ ἄοεβ οὔδν (Π15 ἴανν, [Π6 ργυοραὈ 1165 ἀγα [μαΐ 1ζ 15 
0 επηθηαδίϊοη, θυΐ ρτοοθθβ ΠΌῸΠπ. Ρ]αΐο Ὠ]Πη56]{, 





ΤΕ Χ ες 

Ι. ΙΝΡΕΧ ΟΕ ΟΕ ΕΕΚ ΔΝΝΟΚΌΞ. 

716 ἐφαί αιαῖ 407717271671{47} 476. γεγεγγειί 10 ὧγ ζλε φαρεξ 97 ϑέοῤλαλιτές. 

7726 αῥελι(ε5 αγὰ γεγογγεοα 10 ὅν ϑοζμ7ι6 αγια φαρε, αγιαἱ 771 εὐαγειαΐογι ἐγ 6. 

Α 

ἀβλαβεῖς ἡδοναί 3578 
ἀγαθὰ ποιητικά ἀπιὰ τελικά 'ἰπ ϑίοϊοϊδπη 

3578 
ἀγαθόν -- ὠφέλιμον 3798 
ἀγαθόν, ἴπε Ιάεα οἷ: 566 [πάφθχ 11 Οοοα, 

ἑὰς "άφα ὁ 
ἀγαθὸν πρός 522 Α 
ἀγαθόν τι ὁρᾶν 5708 
ἀγάλματα 517 Ὁ 
ἄγαν δουλεία σός Α 
ἀγανακτητικόν 6048 
ἀγαπᾶν 3344, 3504 
ἄγγελοι κολάζοντες 6158 
ἄγειν ΜΙ ΠΟΙ ΟὈ]εοΐ Ἐχρυθββθᾶ 5478 
ἄγειν ἐντίμως 528 
ἄγειν καὶ ἕλκειν 4396 
ἀγείρειν ὡς ἱέρειαν 381} 
ἀγένητον ἀπ ἄφθαρτον 546 
ἀγεωμέτρητος μὴ εἰσίτω 526 6 
ἄγκιστρον ὁιό ο 
ἀγνώμων 450}. 
ἀγορανόμος 425 Ὁ 
ἀγρίως τιμᾶν 548.ῈΚ 
ἄγροικος 5301 Ἑ, 4108 
ἄγρυπνος 610Ὲ 
ἀγύρται 3648, 381} 
ἀγχίνοι καὶ ὀξεῖς ΤΙ 19 
ἀγωγή, τηιδίοα! 56 η86 οὗ φοοῦ 
ἀγωγή, ἴῃς ϑραγίαπ 4126 
ἀγῶνες περὶ ἀλλήλων 5560 
ἀγωνιστικοί 454.ΑΚ 
ἀδάμας Θιό α 
ἄδειν τι Πατρ οπ᾿ 320646 
ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη 362 Ὁ 
ἀδέσποτον 617 Ὁ, Εὶ 
᾿Αδράστεια 451ῈᾺ 

Α. Ῥ. 11. 

566 αἷϑθο ἀμαθής 

ἀεὶ ὅμοιον ἀπ ἀεὶ ἀνόμοιον 585 Ο, 11 882 ἴ. 
ἀερονηχής 5296 
ἀθληταὶ τοῦ μεγίστου ἀγῶνος 403 Ε 
ἄθλοι σοφία 
ἁθρόοι πολλοί 4028 
ἀΐδια καὶ ἀκίνητα 527 Β, 1 1δ69[. 866 

Ιπᾶρθχ 11 ἡ7αϊλεριαΐεαὶ ϑἰμωϊες 
Αιδος κυνῇ 6128 
αἴθων 550} 
αἰκεία 425, 4648 
αἴνιγμα, τὸ τῶν παίδων 4708 
αἰνίττεσθαι 3328, 378 Ὁ 
αἰολιστί 300 Α 
αἱρεῖ λόγος ΟΥἩ ὁ λόγος 4408, ὅος , ὅο7 Β 
αἱρεῖσθαι ἀϑεα ΔΌΞοΙα εἰν ὅ18 Ὁ 
αἱρέσεις Ξ-- Ξε] εοιΙοη5᾽ «08 6 
αἴσθησις, νυἹ ἢ τοῦ. ἴο ἃ ραγίϊοι δι βθηβαίοη 

524 Α. 866 αἷδο ἴπᾶθχ ΠῚ ,δέ)ιεέ-267- 
εῤίϊογι, «δ.γι5 85 

αἴσθομαι τἀπαίιἰς όοϑα 
αἰσυμνητεία 544 Ὁ 
αἴτημα τὸ πολυθρύλητον 566 8 
αἰτία ἑλομένου " θεὸς ἀναίτιος 617 Ὁ, Ε 
αἰτία τῆς μίξεως 1 161 
αἰτίαν ἔχειν 4358 
αἰτιᾶσθαι, σοπδίγποίίοη οἵ 4358Ε 
ἄκαιρος κόρ 6 
ἀκμή, ἴμε, οἵ πα ἀηα ννοιηδπ 400Ε 
ἀκολουθεῖν τῷ θεῷ 612} 
ἀκολουθητέον 400 Ὁ 
ἄκουε δή 3586 
ἀκοῦσαι ὅτ4  :-τεἴο Ὅς οΑἸ]6α᾽ 406 Α 
ἀκράτεια, ἱπογάϊηαία Ἰονα οἵ ΠἸΟΠΘΥ ἃ 516} 

οἵ 390 Ὁ 
ἄκρατος 5ύ4Α, ρύρο 
ἀκριβέστατοι φύλακες 503 Β 
ἀκριβής 3428, 503 Β, δο4 Ὁ 
ἄκρος 3066 Β 

31 
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ἀκρότατος 4508, 564 ΔΑ 
ἄκρως 5434 
ἅλαδε μύσται 5ύο Ὁ 
ἀλαζόνεια χορδῶν ΤΙ 188 
ἀλάζων 4868 
ἀλγεῖν τὴν κεφαλήν 4378, οἵ. 4616 
ἅλες 3726 
ἀληθεῖς λόγοι 376 Ε, 302 Ὰ 
ἀληθεύειν 4134 
ἀληθῶς ζῆν, ἀλ. τρέφεσθαι 4008 
ἀλίβαντες 5387 Ὁ 
ἁλίσκομαι ἀπὰ αἱρεῖν οοπίγαβίεα 468 Α 
᾿Αλκίνου ἀπόλογος σἴψε ἀπόλογοι 614 Β 
ἀλλ᾽ ἄρα 3748 
ἀλλὰ γάρ ἀπὰ ἀλλὰ δή 5365, 467}, 

5300, 531, 5099}, οἱ. 435 Ὁ 
ἀλλά γε 3318, 5436 
ἀλλὰ τί μέλλει; 340} 
ἀλλὰ τί μήν; 3486 
ἀλλὰ τί οἴει ; 3320 
ἀλλὰ τί τοῦτο; 4728 
ἀλλοία δόξα ΤΙ 78 
ἀλλοῖος πρὸς ἀρετήν 402, 11 ΤΊ 
ἀλλόκοτος “87 Ὁ 
ἄλλος --΄ οἴ πεν {Ππδη ἡ βοιμθίπιηρ ποῖ γαῖ 

πδιηε 4244, 5180: ΜΈ (Π6 Δγίῖο] 6, 
ὁ ἄλλος απὰ οἱ ἄλλοι 357 Ὁ, 5438: 
ἄλλος ἀῃά ὁ ἄλλος 41 

ἄλλος--περὶ τὰ ἄλλα 5544, Ὁ 
ἄλλο τι; Ξε γιογγι6ξ 5522 Ε 
ἀλλότριον ἀγαθόν 3430, 3028 
ἀλλότριος 556 Ὁ 
ἄλλως -΄ τη γ γ᾽ 4006: [ΟἸ]οννοα Ὀγ ἤ 

266 Ε 
ἀλόγιστον, τὸ τῆς ψυχῆς όοτ ας 

ἄλογοι εἴτε ἄρρητοι γραμμαί 534 Ὁ, ΤΙ 198 

ἄλογον μέρος ψυχῆς 4358 
ἁλουργός 429 Ὁ 
ἀλώπηξ 5656 
ἀμαθής ἀπ νοτάβ οἵ Ἰπμἄτρα πιθδαπϊηρ 

(ἀγνώμων, ἀπαίδευτος εἰς.) 382 .Α 
ἀμετρία 486 Ὁ 
ἀμολγοί εἶνε ἀμοργοί 5343.Α 
ἀμουσία 486 }Ὁ 
ἀμφιέσονται ἀρετὴν ἀντὶ ἱματίων 457Ὰ 

ἀμφισβητεῖσθαι---“ἴο Ὁ ἴῃ ἀϊϑραῖα Ἶ81Ε 

ἀμφότερα, αἀνεγθῖα! τι56 οἵ 527 Β 
ἀμφοτέρων μετέχειν 5206 
ἄν: ἀςοϊἀοηία!]ν οὐαϊ 6 ἴῃ ΜΒ55. 333 Εν 

4280, 4378, 4571}, 516, 5580: 
ὙΙΟΠΡῚΥ ἱπβοτίθα 468 Α, ὅτο Α: 4]]εροὰ 

ςοη[ιβίοη οὗ, ΜΠ δή 4506, 4684, 

472}, 4026, βιό, ψ 1 οὖν 4500: 
ἀϊθρεηβεά ἢ ἴῃ [Π6 βεοοηά οἵ ἔνο 
αμαϑίίοηθ 352) 382 Ε: 566ΠῚ5 ἴο Ὧο 

ἄουῦ]ε ἄπ 6ού Ο, 1 4671: ΜΠ δα]. 

Δηα σορυ]α ομλϊεἀ 5778: ψ ἢ Γαΐ, 

ἴθηβε 4920, δού Δ, 615 Ὁ: ΜΠ ΡΓ65. 

ἰηα. ἴῃ βοπιθ Μ85 ὅιοα: ψ ἢ Ρετῇ. ἴηΐ- 

βιό: ΜΙ ορί. ἀ[τοΥ ἃ τα]. ΡγΟη. 360 Β. 

866 αἷϑὸ δοκεῖν 

ΧΧΨΦΕΧ ΟῚ 

ἀνάγειν απ ἀνάγεσθαι 528 Α 
ἀνάγειν εἰς τοὐπίσω 528 Α 
ἀνάγειν εἰς φιλοσοφίαν 520 Α 
ἀναγκάζειν Ξε ἀναγκάζειν τῷ λόγῳ 4006 
ἀναγκάζεσθαι οἵ ἴῃ6 “Τγαηρ παοῇ ΔΝ δῇτ- 

Βεῖτ᾽ 523 Ὁ ' 
ἀνάγκαιος 300 Ὁ, 493 6, 5748, 581 Ε: 1Π6 

ἔεμῃ. οὗ 5544 
ἀναγκαίως 527 Α 
ἀνάγκη. 8:6 Ιπηάεκχ 11 Λίξεδοστέν 
᾿Ανάγκης γόνασιν, ἐν τοῖς τῆς 617 8 
ἀναιρεῖν τὰς ὑποθέσεις 533, 11176, 191 
ἀναίρεσις 460 Ε 
ἀνακύκλησις ΤΙ 295 ἴ., 298 22. 4 
ἀναλαμβάνειν ἴῃ γηεα 104] 56 η88 4067 8Β 
ἀνάλυσις ἐξ ὑποθέσεως 5335, 1|114-- 1179 
ἀνάμνησις 518, 5928, 5084, Ο21Α 
ἀνανδρία 3508, 366 Ὁ, 5Βύο» 
ἀνάξιος 4348, 4014 
ἀνάπηρος 4«ὅοΟ 
ἀναπιμπλάναι απ ἀνάπλεως 4606, 516 Ὲ 
ἀναρμοστία 547 Α- 8:6 αἶΞξο ἀνομοιότης 
ἀναφαίνεσθαι 3534.Α, 3500, 4878 
ἀνδραποδιστής 3448 
ἀνδρείκελον 501 Β, 1 19 
ἀνδρεῖον δρᾶμα 4516 
ἀνδρεῖοι μῖμοι 4516 
ἀνδρεῖος : 5αἰά οἵ Ὀεαβί5. 375. (οοηίγαβε 

4308), οὗ δὴ ἰατρός 4590, οἵ οουγαρα 
ἴῃ ΜΑΙ 2864 : τεϊαίίοη οἵ, ἴο κόσμιος 
Δηα ἴο νεανικός 11 80 : 5γη. ἴοΥ φιλότιμος 
5820. 866 αἷβδο [πᾶθχ 11 Ορμγαϑέ 

ἀνδρηλατεῖν 565 ῈἙ 
ἀνδριαντοποιός 5406 
ἀνδρότης 386Ε 
ἀνδροῦσθαι 4088 
ἀνέγγυος 4618 
ἀνεικία απ ἀνικία ΤΙ 270 
ἀνειμέναι ἁρμονίαι 3088 
ἀνειμένη δίαιτα, ἃ Ὀοαβί οἵ ΑἰΠΕΏ5 5578 
ἀνελευθερία 486 Α, 577 Ὁ 
ἀνελθεῖν εἰς θεούς 5216 
ἄνεσις Βα -. 
ἀνήρ: εἸαΡΠαιὶς 350 8, 408 Ε, 501 Β::ΞΞ “Βυ5- 

Ῥαπᾶ᾽ 395 Ὁ: Ροείίο ἴον ἄνθρωπος 565 Ε: 
βαἰά νυ ἢ βοοῦπ 4578: σοι ηδα ν1Π 
ἰδιώτης, μάντις, σοφιστής εἴο. ὅ20 6 

ἄνθεσι απ ἤθεσι 5576 
ἄνθος τε “σο]οιγ᾽ 420}, 5576 
ἄνθρωπος --" Πιιπιαπ Ὀεΐησ᾽ 522Ε: υϑεά 
σοηίθιηρί μοι Υ 5148 

ἄνθρωπος, ὁ ἐντός 580 Α 
ἀνιέναι 4424 
ἄνισα τμήματα 500 Ὁ 
ἀνομοιότης, πε [Δἴ] Ρυΐποῖρ]8 οἵ 545 δ, 

Β4αύός, 5474, Β, 557, δόιο, 577, 
11 296, 300 . 

ἀντέχεσθαι νγετε τγε 5ποι!ὰ ἐχρθοῖ ἀντ- 

ἐχειν 574} 
ἀντικαθιστάναι ΒΟΤ Α 
ἀντικατατείνειν 348 Α 



ΑΚΡ-ΑΤΕῈ 

ἀντιλαμβάνεσθαι 407 Ὁ, 505ῚᾺ 
ἀντιλογική 4544 
ἀντιλογικοί, ἴῃ, ἴη Ρ]αΐο᾽5 ἀαΥ 4154ΔῈἃ 
ἀντίξουν συμφέρον 462 8 
ἀντιπράττειν 4408 
ἄντρον ὑπόστεγον 514Ὶ 
ἀνυπόθετος ἀρχή 5108 
ἄνω αὐπὰ κάτω, ΡΟΡαΪΑΥ οοποερίϊοη οἵ 
584 Ὁ: 5αϊά στ τεῖ, ἴο {π6 βίδαϊαστη 
6138 

ἄνω ἀπ 5᾿ ΠΥ ψοτάς, βσυγαίνα 568 οὗ 
514, 5156] Ἐ, 528 Ε, 5864, οἵ. 520Ὰ 

ἄνω καὶ κάτω Ξο8 ἢ 
ἄνω κεχηνώς 5208 
ἀνωμαλία 5466, 547 Α. 

μοιότης 
ἀξιοκοινώνητος 371Ὲ 
ἀξύμφωνος 402 Ὁ 
ἀπαιδευσία, ἴπε ανε δῇ ΑἸ] ΘΌΥΥ οὗ 5144: 

ἃ ἰδαίαγε οὗ ΟἹ ραυοῆν 552 Ε 
ἀπαλλάξονται ἀπ ἀπηλλάξονται 405 Ὁ 
ἀπαμβλύνεσθαι 4452 Ὁ 
ἀπεικάζειν 5114, 1 84 (. 
ἀπερείδεσθαι Ξοὃ Ὁ 
ἁπλῆ διήγησις 3902 Ὁ Π΄4, 396 Ὲ 
ἄπληστος 5784 
ἁπλοῦς, τηεαηΐηρ οὗ, ἴῃ Ρ]αΐο 351ΑᾺ 
ἁπλοῦς ἀῃηα ἁπλότης 3708, 380 Ὁ, 4008, 

423 Ὁ, 4340 
ἁπλούστεροι 547 Ε 
ἁπλῶς οὕτως πὰ [ῃ6 |κ6 3316, 3514, 

371] Β, 3868 
ἀπό. ὅεε ἴπᾶάθχ ΠΠ1 2 γεῤοσιἠίογε 
ἀπ᾽ ὄνου πεσεῖν 500 Ὁ 
ἀποδέχεσθαι 367 Ὁ 
ἀποδημία 420, 5798 
ἀποδίδοσθαι ΤΙ 311 
ἀποδιδράσκοντες τὸν νόμον 5488 
ἀποδύεσθαι ὅτ Α, 11 469 ἴ. 
ἀπόθεσις «ὅος 
᾿Αποθέται, ἴῃς, αἱ ϑρατία ς«ὔοΟ 
ἀποκατάστασις Ξκ4α0 α 
ἀποκεκριμένον -Ξ " ἰδο]αίεα,᾽ “Ἰοςα],᾽ ψ]ἢ 

νόσημα 407 α 
ἀποκνητέον αηὰ ἀποκμητέον 4456 
ἀποκτείνυμι 4886 
ἀπολαβόντες 566 ἀΡΞοΪ ἴον 4206 
ἀπολαυστικὸς βίος 539Α 
ἀπολέσθαι 508 Ὁ 
᾿Απόλλων ἃ5 ἀρχηγέτης, οἰκιστής, πάτριος 

ἐξηγητής, πατρῷος 427 Β,Ἃ 
ἀπολογεῖσθαι Οο7 Ὁ 
ἀπολογεῖσθαι ἀῃὰ ἀπολογίζεσθαι 400 Α, 

6ο7 Β 
ἀπολύεσθαι 615: Α, 11 469 (. 
ἀπομαντεύεσθαι 505 Ε 
ἀπόπτασθαι αὐτιὰ ἀποπτέσθαι 460 Ὁ 
ἀπορεῖν 515}, 524ῈΧ 
ἄπορος --' αἰΠΠ συ] τὸ Ργοουγα᾿ 3784, 4520 
ἀπόρρητα -- 'τιγϑίογϊοϑ᾽ 378.Ὰ 
ἀπόρρητος ἴῃ [Π6 Ρῆγαβε ἐν ἀπορρήτῳ «ὔος 

65. αἷθϑο ἀνο- 

483 

ἀποστάσεις 546 Α, Β, 1| 270---272, 216 71. 
ἀποστραφῆναι 4050 
ἀποτεθρυμμένος 405 Ε 
ἀποτεθρυωμένοι ἃ ψοχ πἰλεϊ 405Ὲ 
ἀποτίνουσιν -- ἀποτίνεσθαι λέγουσιν 363 Ὁ 
ἀποφαίνεσθαι -- “ἴο σἷνε ἴπε νετάϊοι " ἰὴ 

Πλιι5ῖ 68] σου ρΕ ΠΟ Π5 580 Α, Β 
ἀποχραίνειν 580 Β 
ἅπτεσθαι 4038 
ἀπωχετευμένος 485 Ὁ 
ἄρα -- “αἴτεον 411 375 Ὁ : ἀἸβο αἰ Πὴ5 γββροηβί- 
ὉΠ 3580, 362, 3648, 3818, 4266, 
4384 (σου! 66 νυν] (ἢ γάρ) 4]. : ΕΧΡΥΘΒΒ65 
ἸΤΟΠΥ͂ 455 Ε: Ξελὲεζηιγ1671, ἴῃ ὦ Ἴογέϊογὲ 
ΔΙσαπηθηΐ5 374 Β, ὕύοο α 

ἄρα ἴῃ ΔΡΡατγθηῖν ᾿παϊγθοῖ απδϑίϊοηβ 462 Α 
ἄρδειν 5508, οὐ Ρ 
ἀρεταὶ τέσσαρες ἴῃ ῬίπαάδΥ 4278 
ἀρετή οἴζτεη Ξε “Χο! ]θησε 353 Ε. 

Ιηποχ 11 Κγέμε 
ἀριθμεῖν, ἱστάναι, μετρεῖν 587 Β, 602 Ὁ 
ἀριθμητική 524 Π΄., 5254 : ΡΟΡΟΪΆΓ νατῖθῖν 

οἵ 1Π|159. 866 αἷξο [πάεχ 11 μΔιχεμεόεν), 
ἐλε Ζἄεονγ 07. «ϑεΐθγιεε οὗ 

ἀριθμός: ἀεβηϊτίοη οἵ 5254Α: ΞΞ "αἴϑα 1 
801 γ1. 3,) 312: ἀριθμὸς ἀληθινός 5206, 
Ὁ: ἀριθμὸς ἀπότε' βϑηυατα οἵ᾽ 5466, 11 
285: ἄρσην πᾷ θῆλυς 11 298: γαμικός 
546 Ὁ, 11|298 : γεωμετρικός 5460, 11808: 
γραμμικός (-- ὁ τοῦ μήκους) 587}, 1279 : 
ἐπίπεδος 587 Ὁ: ἴσος ἰσάκις 11 288: αἰσ- 
θητικοί οΥ σωματικοὶ ἀριθμοί 525 Ὁ: 
ὅμοιοι πα ἀνόμοιοι ἀριθμοί 5468, 11 
214 [.. 299: στερεὸς ἀριθμός 1 212, 306 
--312: τέλειος 546 Α, Β, 1Π| 289 (., 298: 
τετράγωνος, τρίγωνος 587 Ὁ : ὑπερτελεις 
δηα ἐλλιπεῖς ἀριθμοί ΤΙ 218 71. 

᾿Αρίστων ΜΙ ραν οὐ ἄριστος 368 Α, 
5808 

ἁρμονία ἀπα ἁρμονίαι 308 Ὁ---2300 6, 397 Β, 
40ΟΑ, ΕΦ1 202---204: ἰπ {πΠ6 (ἀεογηδιτὶ- 
4] Νυμθεσ, 546 Β, Ο, ΠῚ 294, 801 [. 

ἁρμονία, ἡ ἐν κόσμῳ: εξ. [πᾶρθχ 11 
,ολόγες, μεῖς οὐ ἐλ 

ἄρνυσθαι 346 ο 
ἄρρατος 5358 
ἀρτιμελής 5306 8Β 
ἄρχειν, τό, ΡΕΥΞΟΠΙΗΘΩ͂ 5218 
ἀρχὴ ἥμισυ παντός 377 
ἄρχοντες 412 Β 4]. ὅεε Ιπάθχ ΤΠ δὐμδογς 

εἴς. 

ἀσάφεια 478 Ο, 500 Ὁ ; 
ἀστρονομία 5288 {. 8ὅες6 Ἰμάεχ ΠῚ 4.- 

ἐγο»ο 1» 
ἄστυ Ξαἰὰ οἵ Αἰμδη5 527 Β 
ἀστυνόμοι 425 Ὁ 
ἀσχημονεῖν 517 Ὁ 
ἀσχημοσύνη 4806 Ὁ 
ἀτάλλειν 331ΑᾺ 
ἀτελής 437 ΒΆΠΑῚ 857 (ἀτελῇ τοῦ γελοίου 

δρέπων καρπόν), 4056 ͵ 

68 
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484 

ἄτεχνος τριβή 582 Ὁ 
ἀτεχνῶς 5636 
ἄτοπον ἄοο5 ἀοιῦ]ε ἀπίγ (τδε 85 τηδϑ86.; 

{Ππ6η δ5 πεῖ.) 5308 
ἄτοπος ἀπ ἄπορος 5248 

αὐγὴ τῆς ψυχῆς 540 Α 
αὖθις γί ΕἸΠρθ6 οἵ νεγῸ 5108 
αὐλητρίδες 373. Δ 
αὐλὸν κρέκειν 300 Ὁ 
αὐξάνειν -- ΑΛ] ΠΡ γ᾽ 11 2608, 278 2.1 
αὐξάνεσθαι 4524.3Α, 5286 
αὔξειν ἰηϊταηδιτϊνε 5468 
αὔξη πρώτη, δευτέρα, τρίτη, 526 6, 528 8, 

Ἑ, 1166, 218... 282, 587 Ὁ 
αὐξήσεις δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι 

ξ46 Α, Β, Π| 268. 210, 291 ἴ. 
αὐξήσεις κυβικαί 5406 Α, Β, ΤΙ 292 
αὐξόντων τε καὶ φθινόντων 11 800 ἢ. 
αὔρα, ἃ Ῥοείίο4] 58 οἵ 4016 
αὐτάρκεια, ἴῃι6, οἵ νἱτίαα 387 Ὁ 
αὐτόθεν 527 Ἑ, 567 Ε 
αὐτός : Ξοπιείϊπηε5. δι ρ μαίῖς ἴπ ΟὈ]]΄ τα 

οᾶ565 3708, 380}, 388 Ὁ :ΞΞ [πε τη885- 
ἰογ᾽ 3278: Ξε οἵ δίπηβεῖ , τ Τδιη 
τεγο0 330Ὲ, 3478: Ῥοϊηΐβ ἃ οοῃίγαβί 
270Ε, 4104, 4684, 5448, 600, 610}, 
οἷ. 5794: ἴῃ πεαΐεγ, βίη. ἀπά Ρ].; 
βουηθί τη Ξε ' {πε τηδίίου ἴῃ Ππαπά,᾿ {πε 
οα56 Ὀεΐοσε τ5,᾿ νιπουΐ ἀ εἴ. απἰεοεβαάδβηΐ, 
ε.5. (5ἴηρ.) 3390,428., 524. (Ρ].) 518, 
οὗ, 301 Ὁ::ΞΞ- “ὈΥ ᾿ἰ[56 1, “ΠΊΘΓΕΙΥ ,᾽50. ὙνΠ- 
οα απ 411Ποαίϊοη οὐ {Π6 Π|κ6 437, 4388, 

Ο, Ε, 5590 ΔΑ, οἵ, αἶβὸ 477 8, 6οΙ Β:Ξ “ὈΥ ᾿ 

156 1{᾿ 5ς. ἀρατγί ἰτοτὴ 6.8. ΘοηΒ ΕΠ 65 
εἴο. 363 Α, οἵ. 4726: ΞΞ- “ὈΥ 1156], 56. 
ποῖ υϑίηρ εἰκόνες, οἵ (πε ἀϊα]θοίϊοα] 
τιθίῃΠοᾶ 5108, 5118, οἷ. 5256: Ξ- “ὈΥ 
156 1, βαἱά οἵ ἴῃ [ἀφὰ5 4798 (αὐτὰ 
ἕκαστα), 507 Β, 511 6, 5338, οὗ. 363 Α, 
4388, Ὁ : 5814 οἵ {π6 γβα} 165 οἱ πιαῖῃε- 
τηδίϊοβ 510 Ὁ, 524 Ε, 525 Ὁ, Ε, 1100: 
864 ἰο ἀεποίες δῇ οὐἹρίηαὶ )( ἃ ΘΟΡῪ 
4028, δι14. ΠΙβίοα] ἰηβίαποθβ οἵ: 
477 Ὁ, 4885. 86εε αἷβδο [πᾶεχ 11 
4Ὀ γο71014715 

αὐτόχειρ φόνος 15 6 
ἀφέτους νέμεσθαι 408 6 
ἀφήκειν 5308 
ἀφιέναι 407 Ὁ 
ἀφλοισμός 5884 
ἀφορία 546 Α, Β, 1| 287 
ἀχαριστία 411Ὲ 
ἄχρηστος 3330 
ἄωροι, ἱπ Ῥ]αίο᾽5 Νέκνια 6156 

Β 

βαλλάντια 3480 
βαναυσία ἀπιὰ βάναυσος 4058 

βάραθρον 4308 
βάσανος, ἡ ἐν οἴνῳ 4130 

ΠΝΜΦΕΧ ἢ 

βασιλεύς, νἱ ἢ τεΐεσεπος ἰο {Π6 Οσεαίου : 
507 Ε, 11.464. 

βάσις, ταεδπῖηρ οὗ, ἴῃ τγίβτηῖοαὶ ΓΠΘΟΥΥ͂ 

3908 
βδελυρός 338 Ὁ 
βεβαιοῦσθαι ὅτ Ὁ 
βεβηκέναι 617 8Β 
βιάζεσθαι οσοπίταδίεα ψΠ ἢ λανθάνειν 3418 
βία, ἃ ταβδῃβ οἵ ἰεϑίϊηρ σαδγαϊδηβ 4136 
βίᾳ, 1.α. βιαίως 3596 : ΜΙ ρθη. 5546 
βίαιος ἀπια ἑκούσιος ἁρμονία 3096 
βιόδωρος, ἂτι ΘρΡΙΓ[Παεὶ οὗ τῖνϑιβ 381} 
βλίττειν 564 5 
βλοσυρός 5358 
βολβοί 3726 
βομβεῖν 564 Ὁ 

βόρβορος 533 Ὁ 
βοσκήματα --" Ὀγαΐες Βεαβίβ᾽ 586 αὶ 
βούλεσθαι: οἱδὲ τεῖο 590 Ἑ 
βούλεσθαι ἀπὰ ἐθέλειν 300 6, 4376 
βούλησις 577 Ὁ, Ε ᾿ 
βραδυτής, ἣ οὖσα ἀτιὰ ἣ γιγνομένη 520 6, Ὁ» 

1187 
βραχύπορος περιφορά 546 4, ΤΙ 287 
βροντεῖον 306 Β 
βροτός δχργεβϑίησ οοπίεπιρί β66 Ὁ 

ΙΝ 

γαμήλιον διάγραμμα 547 Ὁ 
γάμος ἱερός 458Ε, 4598Ε 
“γάρ, 865 οὖ: Ιηἰτοάποίουνυ 372 ΒΕ, 453 Ὁ : 

γεϑυτηρίϊνε 6τὸ ΚΕ 
Ὑε: Δϑβθηΐβ 380 ἢ, 507 Α: ἱπίτοάιοαθβ 8ῃ 

ἱπαϊοδίίομ, σημεῖον εἴς. 556 Α, 550 Β: 
564. γαβίγιοίνεὶυ, ἰο δηΐου ἃ οανϑδΐ, 
ΟΥ ὙΝΆΓΩ ι15 οἱ ἃ ἔιγΠΕῈΥ Ροϊηΐ 380 Ὁ, 
435, 468 ἢ, 578 Β, 5810. 866 4150 
ἀλλά γε, δέ γε, καίτοι γε 

γελοῖον, τό 452 Ὁ 
γελωτοποιεῖν 452 Ὁ 
γένεσιςΞ-εσύγκρισις 546 Α: υϑε4 οὗ “δῬε- 

σοτηϊηρσ᾿ ἴῃ ἰθομπῖοαὶ Ρ]αΐοηϊο 5688 
4858, 509, 5104, Β, 5258, 526 Ε, 
1180 

γενέσθαι νΥἹ1 ρῬατγενε ρεη. 406 Ὁ 
γένη ψυχῆς 4358 
γενναῖος 5358: ἴῃ ρΡαταὶ τὰ γενναῖα 50Ὁ- 

δίδῃίιναὶ 4406 
γεννᾶν ἐν 406 ἃ 
γεννᾶν τῇ πόλει 4608 
γεννήσεται ἀπ γενήσεται 461 κ 
“γέρας ἀπ γῆρας, νεῦρα] ΡΙαὺῪ οἡ 406 8Β 
γεωμετρία 5260 [Π- 4]. ὅ866 Ιπᾶδχ 11 

Οεο»ηεἴ7} 
γεωμετρίαι 5118, 5338 
γεωμετρικαὶ ἀνάγκαι 458 Ὁ 
γεωμετρικὸὲ ἀριθμός. 8ε86 [πάεχ 1| 

Διμεηεῶεγ, ἐλε Φ αΐογεῖς 
“γήραος οὐδός 328 Εὶ 
γηράσκω δ᾽ ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος 536 Ὁ 



ΑΤΕ---ΔΙᾺ 

γηροτρόφος 3314 
γῆς ἀναδασμός 566 Α,Ε 
γίγνεσθαι--" Ὀς οπαηρεά ἱπίο᾽ 393 Ὁ, Ε: ΞΞ 

“Ῥε ρτοάυσβα᾽ 4618 :ΞΞ ᾿Ρρζονβ οπεβεὶῇ 
ἴο Ὀε᾽ 4594, 575: Ξ 2γοαϊϊγε, φιέαέ- 
γεριίϊδις 56 ο7727,7γὲ 562.Α, 566 ἃ, 5768, 

597 Β ἰοῦ ων 
γίγνεσθαι εἰς τ΄ ρα55 ἰπΐο,᾽ “σμαηρα ἱπίο 

380 Ὁ 
γίγνεσθαι πρός τινι 567 Α, ὕο4 Ὁ 
γιγνόμενόν τιτεὃν γιγνόμενόν τι 5278 
γιγνώσκων -Ξ ἐγίοἰϊορεγι5, ἀϑεὰ ΔΌΒΟΪ α(ΟΙῪ 

3470 
γλίσχρος 4884 
γνωματεύειν 516 Ε 
γνώριμα ἁπλῶς ἀηὰ γνωριμώτερα φύσει 

[16 
ἿΣ δὰ Ξε [πε Ἴχϑοῖβα οἵ Κπον]θάρε᾽ 508 Ε. 

366 αἷβο [πᾶάρχ 11 αἰ ποτυΐεαῖσέ 
γοητεία, εἸηρ]ογεά ἰο ἰεβί {πΠ6 σιαγάϊδηβ 

4130 

μῆς Ξὰν βαϊᾷ οὗ ὈοάΠν ρῥ]εαβασα 5823 Β, 
584.Αἃ 

γονέων θεραπεῖαι 4254, Β 
γόνιμος 367 Ὁ 
γραπτοὶ τύποι 4:06 
γράφειν ἀνδρίαντας 4206 
γράφειν νόμους ΒΟΙ Α 
γραφὴ παρανόμων 4526 6 
γρυπός 4740 
Τυγαίη λίμνη 1126 
Τύγου δακτύλιος 3596, 6128 
γυμνάσια -- γυμνοὶ ἀγῶνες 4526: ΨΙΊὮ τῆς 

ψυχῆς 5268 
γυμναστική 4030 Η, 8586 [πάεδχ 11 Ογηι- 

γπαςίϊς 
γυμνήσιοι ἀπ γυμνῆτες 5478 
γυναικεῖοι μῖμοι 4516 
γυναικεῖον δρᾶμα 4516 
γυναικεῖος νόμος 4578 
γυναικοκρατία 5638, 1 847, 352 

Δ 

δαίμονες, ΜΊΓ τεῦ. το [Π6 Πα] {-ἀεἰβοα ἀεδά 
4060 Α :Ξεϊαΐεϊαιγ ρεπῖϊ, 5ε6 Ἱπαὲχ 11 
“7λαε»ρο715 

δαιμόνιον σημεῖον “οὔ ο 
δαιμόνιος 5000 
δαιμόνιος τόπος ὅτ46, ὅτό Α. 

[πᾶάθχ ΠῚ “εαάοτυ εἴς. 
δάκτυλος 400 8Β 
δαπάνη 4858 
δέ: αἰτοῦ οὔτε 388: δἰϊεσ τε 2676, 4056, 

ὅτι Ὁ: ψὶπουΐ μέν ῥγεοράϊηρ 340 Ὁ, 
2584, 3063 Ε, 3084, 1184, 5488, 1 
184 αἱ. 

δέ γε 3328, 4430, 4508, 5784 
δεῖ Ξιιρρ!εὰ ττοπὶ νεῦρα] 467 6, οἵ. 489 Ὁ 
δεῖν -- δέον ποῖ ἴῃ ΡΙαΐο 3474 

68. αἷϑὸ 

485 

δεῖν ἰαυτο]ορίοαὶ 473.Α, 486 ": ψὶ ἢ γοτ- 
θὰ] 1π -έος 5354 

δεινοὶ λεγόμενοι τὰ περὶ φύσιν ΤΙ 380 
δεινός ΜΙ ἰηΐ. 387Ὲ 
δεῖσθαι 579 Α (οὐδὲν δεόμενος) 
δεκανοί ΤΙ 293 
δέος τὸ τοὺς ἄλλους βοηθεῖν 4065 Β 
δευσοποιός 4208 
δεύτερος πλοῦς, {π6, ἴῃ {Π6 ἢλαεαο Τὶ 115 
δή 4308, 5568: {Πδἴἰνε 4626 : ἴο ΕΧΡΓΘ55 

ἸΤΟΠΥ͂ 430, 521 : 50Ιη6{1Π165 ἘΠ ΡΠ ᾶ- 
51Ζ65 Δῃ ἰῃβίδῃοα Οὐ ἘΧΔΠΊρ]6 εἴο. 377 Εν 
46τ Ὁ: αἰίεσγ οὐκοῦν ὅταν 573 ΔΑ. 866 
αἰϑδο καὶ δή 

δή τογδτές δέ 302 Α, 4514, 4786, 5736: 
φόγσιές ἤδη 5088 

δῆλον τούτῳ Ξ' Οἴδαυ ἔγοπὶ {Π15᾽ 5546 
δηλώσει 407 Ὁ, 580} 
δήμιος 430Ὲ 
δημοκρατία 338 1) ἃ]. 5558 Π. 866 [η46χ 
1 “2 ωροεγαςν 

δημοκρατία, ἡ τελευταία 563 Ὁ, 5686 
δημοσίᾳ γ( ἰδίᾳ 540} 
δημοτικὴ ἀρετή ΒΟΟῸὉ 8]. 

Κγέμα 
διά. 866 Ιπάθχ 111 2 γεῤορεζίογις 
διὰ πάντων ἀγών «πὰ διὰ πάντων κριτής 

580Α, Β, Π| 318---8576 
διὰ πασῶν, πέντε εἴς. 432 Α, 443 Ὁ, 5468, 

ς, 5804, Β, Π| 294 
διαβάλλειν 5668 
διαβολὴ ἐν πᾶσι πολλή ΞΟΟὉ 
διάγεσθαι 344 Ὲ 
διαδιδόναι ἴῃ σοηποχίομ ὙΠ [ΟΥΟ Τα Ὲ5 

3284 
διάδοχοι τοῦ λόγου 568 Α 
διαιρεῖσθαι κατ᾽ εἴδη 454.ἋΑ 
διαίρεσις 5348, Π1174 
διαλαβεῖν 615Ὲ 
διαλείπων χρόνον 6176 
διαλεκτική 531} ἢ. ὅ8ε6 [πάβχ 1| 2 Ζα- 

ἐδείζε 
διάλυσις ύοο Α 
διαμαρτάνειν 334} 
διάμετροι ῥηταί ἀῃια ἄρρητοι 546 Ο, 11 285 
διαμηχανᾶσθαι 518 Ὁ 
διανοεῖσθαι 327 Ο, 3438, 5088, 1188: οὗ 

1Π6 δχϑγοῖθβα οὗ ἴΠ6 πιαϊ πα πηαίϊοαὶ ἰῃ- 
[6]]ρθπος 510}, 526 Ὰ ἃ]. 

διάνοια : οἵ (Π8. πηι Πθυηδίϊοαὶ ᾿πι6]σθποα 
510 Ὁ; Ε11 Ἃ, Ὁ, .11 169... 15: Ῥ]υν.γ}ῈΞ 
“τηοᾶδς οὗ {πουρης 5220 

διαπαύεσθαι 530 Β 
διαπράττεσθαι 4τι Ὁ, 5866 
διάρθρωσις οἵ ἴπΠ6 Επλῦτγο 11 294 71. 4 
διαρπάζειν 3368 
διασπᾶν 330, 503 Β 
διαστάσεις, διαστατόν, διαστήματα, παῖ Π6- 

πιαίϊοα] πιραπίηρ οὗ 546 Α, Β, Π 211 
διατάσεις κεφαλῆς 4070 
διατελής ὁιδκ 

66 [πᾶρχ 11 
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διατεταμένος 474Ὲἃ 
δίαυλος 6138Β. 
διαφέρειν 454Ὁ, 4849, 4064, 5440 
διάφορος ΞΞ " απίαροηϊδίῖς ἴο᾽ 5446: ἴῃ 
- ηραῖ, 5ἰηρ. Ξε " αἰβειποίίοπ ̓  4690 
διδάσκειν ἀπ διδάσκεσθαι 421Ὲ, 407 Ε 
διδόναι θανάτῳ, πληγαῖς εἰς. 574, 556 6 
διεξελθεῖν Ἰπ γα δι τἶνα 4844 
διεξιέναι διὰ πάντων ἐλέγχων 5346, 1Π| 116 
διερευνᾶσθαι 4326 
δίεσις 5314Κ 
δου β μύρα ψ ΙΓ ἰσχυρίξεσθαι [ΟἹ] ονίησ 

533 
Ἤ νῆα (ραβϑῖνε) 558 α, 11 318 
δίκαι δημόσιαι ἀηα ἔδιαι 540 Ὁ 
δικαιοσύνη 4324 ἃ]. 866 ἱπάϑθχ 11 

““ιερέξεο 
δικαιοῦν 380 Β 
δικανική Δα δικαστική 405Α 
δικαστῶν κατάστασις 425 Ὁ 
δίκη σἴαηςαβ αἱ ἀδικεῖν 330} 
δίκη ἐξούλης 558 Α 
δικῶν λῆξις 425} 
Διομήδεια ἀνάγκη 403 Ε 
Διομηΐῖς πύλη 4398 
Διονυσιακοὶ τεχνῖται 373 Β 
Διόνυσος λυσεύς ἀπά λύσιος 366 Α 
διπλασιασμὸς κύβου 527 Ὁ, 528 Β 
διπλῇ ἤ 3306 
διπλοῦς 554 Ὁ 
δὶς διὰ πασῶν 443} 
δὶς παῖδες οἱ γέροντες 3314, ύοο Καὶ 
δίψα νι ρθη. 437} 
διώκειν ἐναντίωσιν 454. Α, Β 
δογματικοί, α 5600] οἵ πιαάϊοα! [ΠΘΟΥΥ 

408 ἢ 
δοκεῖν : ΔΌΞοΙαἴ6 α86 οὗ 5δο5 Ὁ: οἴζεη ετὴ- 

ῬΠαῖῖς (Ξθι Ὀ]Δ πο α ἃ5 Ορροββᾶ ἴο ἔσχατῃ) 
4204, 4230, θὰ ἀοε5 ποῖ αἰνναυβ ἐχ- 
οἷθαε (Π6 στρα] 539.4 : ϑουηθ 1 Π165 
ἄοεβ ἄοι]α ἀπίν 334 Β, 493 Α, οἷ. 5178 
(φαίνεται) : ἰαιτο] οσΊοα] ὅοι Α: πε ἴῃ 
Ρᾶ55. 490 Α, 612 Ὁ: ΜΠ πῇ. δηᾶ ἄν 
493 6. ΟσοΔΒΙΟΠΑΠΥ τε. Δ ΠΟΥ  οδηήζαγέ 

393 Β;, 414 Ὁ, 5086 
δόξα: ἴῃ Ξ6η58 οἱ ἐβθοτηηρσ ̓  400 Α, 505 Ὁ, 

534. Ὁ: ΞΞ ὈΡΙΠΘΕ, , ἐδ.  Ἰπδχ ὙΠ 
Οδίγιῖογε εἴς. 

δοξάζειν Ξε ' ορίπε᾽ (ἴῃ τεοῃηΐσαὶ Ρ]αΐοηϊς 
5656) 4934, 5104Ὰ ἢ, 516 Ὁ: δρρᾶ- 
ΤΟΠΕΙγΞΞ ἐϑίδειω᾽" 511 Α, ΤΠ 86. - 566 
450 [πάθχ 11 οίγογι εἴο. 

δοξαστόν ἀῃὰ ὁρατόν 510 Α [{4, 5144, 5174, 
ΒΩ. Ὁ, ΖΡ ΊΒΤΟΣ 

δοξομίμησις 1158 
δουλοῦσθαι [ο]]οννεα ὈΥ καταδουλοῦσθαι 

3518 
δουλοῦσθαι ὑπό 580 Ὁ 
δούλων ἄνεσις 5638 
δ᾽ οὖν 4304, οδ α 
δράματα, 5αϊὰ οἵ ΘΟΡΉΓΟΠ᾽ 5 ΤῊΪΙΠ65 4516 

ΡΌΖΕΕ Υ, 

δριμύς 519, 5648 
δύναμις τε ΟἿΤ ΡοΟγΕΓΘ,᾿ 85 ἴῃ ὅσον γ᾽ » ἂν 

δύναμις παρείκῃ 374: ἀϊβεγεποε οἵ," 
ἔγοτη ἰσχύς 351.Α: Ομ [Π|685 ἨΔΙΕ 
ἰξομηΐςαὶ ἴῃ Οτδεὶς ροο5. 466 Β:ΞΞ 
ἐχεσοῖβε οὔ ρονεγ (ἐνέργεια) 508 Β, Ε, 
οὗ, 5ο7 Ὁ: ἴῃ ρίυγαὶ υϑεά ὈΥ Ρίαιο 
οἵ ἴῃς ἰηίε!!θοῖπαὶ ρόονγαῦβ, ἱποϊπάϊησ 
ορϊπίοῃ εἴς. 477 8Β ἢ 

δύναμις ἀηαὰ δύνασθαι ἴῃ τηδιΠοιηδίϊοαὶ 
56η56 5406 Β, 587 Ὁ, Π| 268 

δυναστεία 544 Ὁ 
δυναστεύεσθαι, ταρῖΠειηδίϊοαὶ βσθηβα οἱ 11 

268 (. 
δυνατόν Ὀξοαιι56 κατὰ φύσιν 456 6 
δυσδιερεύνητος 4316 
δυσθανατᾶν 4ο6 Β 
δυστυχὴς ἢ ἀπ δυστυχήσῃ 5786 
δωριστί 3004, 400 4,1 2083 

Ἐὶ 

ἕ, οὗ εἴο., ταῦθ 1ῃ οἰαββίοαὶ Ῥσοβα οὐδε 
ΡΙαΐο 393 Εὶ 

ἐὰν καί 498Ὰ 
ἐὰν καὶ μὴ δοκῶ 365 Β 
ἐάσομεν, τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ 5308 
ἑαυτόν -- “ΟΠ Ε5ε]{᾿ 559 
ἐγγίγνεσθαι 5718 
ἐγγύη 4618 
ἐγγὺς εἶναι τοῦ οἴεσθαι 330 1) 

᾿ ἐγγὺς θεῶν 388 Β 
ἐγγύς τι 518 Ὁ 
ἐγκράτεια ἡδονῶν 430Ὲ 
ἔγκτησις γῆς καὶ οἰκίας 5478 
ἐγκύπτειν 5558 
ἐθέλειν νυ περ. Ξε “γείαβε᾽ 4396. 66 

αἶδο βούλεσθαι 
ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν 518 Ε 
εἰ: Δ ὉΠΟ]Αβ5108] ἰι56 οἵ 440 Ὁ: 50Π16- 

{ἰπη65 δχίεπαβ 115 [ΌΥΟΘ ΟΥΘΥ ἴνγο 56 ῃ- 
ἰξῆσαβ ΟΥ̓ οἰαιιβε5 351 Β, 3598, 580}, 

ΘΟ ΤῈ 
εἰ καί -- εἱ εἰζαγι 388 Ὁ, 584Ε 
εἰ μὴ ἀδικῶ 4308 
εἰ μὴ εἴη πάρεργον 4118 
εἰ μή τι, ἀλλά δορ Ο 
εἴ μοι μανθάνεις 394 Ὁ 
εἴ σοι βουλομένῳ 358 Ὁ 
εἰδέναι γ( οἴεσθαι 581 Εὶ 
εἴδη τρόπων ἰγεαϊεα ἃ5 ὁπ6 ψοτά 544 Ὁ 
εἴδη ἀξδηοίεβ {πε Ιἄθαβ 476 ἃ ἢ, 511, 
506 Α Π΄. 4]., Ῥαὰξ 15 οἴΐβη 564 ἀπίεοπηϊ- 
ΟΑΙΥ πὰ ψἱπουΐ ταίθεγεποα ἴο {ΠῸ 
ἰγταηβοοπάςεπίὶ [1ἀδα5, 6. Ρ. 400 Α (τέτ- 
ταρα εἴδη ἐν τοῖς φθόγγοις), 402 Ο, 

4334, 434}, 4456, οἵ, 435 Β (εἴδη ἐν 
ψυχῇ), 4544, 510}, 505 Β: 566 αἶβὸ 
Ιπάοχ 1] λάώρας, ἐλ 7) Ἄδο»» οΓ 

εἶδος ΠΘΑΥΪΥ τε τρόπος 572 Ὁ 



ΔΙΑ--- ΕΠᾺ 

εἴδωλα 509 Ε Η΄., 5208, Π| 168: σοιῃ θη 
ψΊ ἢ εἰδωλοποιεῖν 6ο5 Ὁ 

εἴδωλον, τρίτον 587 Ο 
εἰδωλοποιική, ἀνθρωπίνη ἀπὰ θεία ΤΙ 1δ8, 

596 Α 
εἶεν, της ἱπιει]εοιίοη 332 Ὁ, 4366 
εἰκασία 511}, 11 168, 5084, ο2 Α 
εἰκαστική 1 158 
εἰκόνες 500 Ε---511 Ε, Π 167 ἢ. 
εἰκόνες γραμμάτων 42,118, 
εἶμι : Ξοτηθδίϊμηεθ. ΟὨΪΥ ατιαϑι-αΐατα 4730 : 

ψ ἢ ἴοσοα οἵ ργεϑεηΐ 5310 (ἀνίασιν) 
εἶναι ἔν τινι (6.σ. τροφῇ) 401 Ε, 581}, Ε 
εἷναι ἐπί τινι 345., 470 Β, 511 Ε, 5344 
εἷναι πρός τι αῃᾷ πρός τιφψι 567 Α 
εἴπερ «ύος 
εἷς ἀεποίϊησ ογ4 οἵ ἃ Ῥατγίϊου]αγ οἰα55 

404Ὁ ᾿ 
εἷς ἐκ πολλῶν 423 Ὁ, 4324, 4354, 443 Ε, 

4628, 586 ῈΕ, οἴ. 423} 
εἷς ἕν κατὰ φύσιν 3708, 4346 
εἷς τις ἀτιὰ εἷς γέ τις Ξόδα 
εἰσαγγελία 4566, 5656 
εἰσαῦθις σκεψόμεθα αὐτιὰ 5Ἰ Π1]ΔΥ ἔουτηι]δ 8 

347 Ε, οἷ. 3926, 430 6, 506 Ε, 532 Ὁ 
εἰσδανείζειν 5556 
εἰσιέναι Ξε ἦγ: δεξγαγε 27γοα17γ6 5808 
εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα ἴῃ {πΠεὸ 7, γιαξάς ΤΠ 

101 
εἰσφέρειν 337 Ὁ, 55: Εὶ 
εἶτα πὰ ἔπειτα 1710ἸΣΡΎΑἾ:Σ 510 Ὁ 
ἐκ γειτόνων 531.ΑΚ 
ἐκ δρυὸς ἢ ἐκ πέτρας 544 Ὁ 
ἕκαστος, ΡΙυταὶ οἵ 520 Ὁ 
ἑκατοντάκις 11 283 71. 2 
ἐκβάλλειν -- “Ἰεῖ [4]1᾿ (6.5. ῥῆμα) 473 Ε :Ξ 

“Ρτοάπος᾽ (5εγεοέ ναί.) 527 Α 
ἐκγελᾶν ἀπ ἔκγελως 1 361 
ἔκγονος ἀπ ἔγγονος 3648 
ἔκγονος τοῦ ἀγαθοῦ 5ο6 Ε ἔ., 508 Α, 5176 
ἐκεῖ ταυϊοϊορῖοδὶ 4.34 Ὁ: ταίειβ Ὀδοῖὶς ἴο δῇ 

ΘΑΥΠΘΓ Ράββαρα 441 Β, 466 8, οἵ. 4518 
ἐκεῖνος: π᾿ ἴπΠ6 ρῆγαβε ὦ παῖδες ἐκείνου 

τοῦ ἀνδρός 5308 Α: [οἸ]]ονηρ αὐτοῦ 
ὙἹ [ἢ βατὴδ σείεγεηοα ὅοο Β, οἵ. 538 Β 

ἐκκάειν 361ῈΕ, 556 ἃ 
ἐκκαθαίρειν 361 Ὁ, 527 Ὁ 
ἐκκλᾶν ὅτι Ὁ 
ἐκκλέπτειν 4406 
ἐκκλησιαστικὸς μισθός 565 ἃ 
ἐκκόπτεσθαι 3618 
ἐκλείπειν 485 Ὁ 
ἐκμαγεῖον 4858 
ἐκμυζήσασθαι 4οϑ α 
ἐκπλήττεσθαι 576 Ὁ 
ἔκπλυτα καὶ γελοῖα 4520 Ε 
ἐκπλώειν ἐκ τοῦ νοῦ 5388 Α 
ἐκπύρωσις, ἴῃ, οἵ Ἡετδο ἰτι5 ΠῚ 803 

ἑκτέον 4216 
ἐκφευξεῖσθαι 435 Ὁ 
ἐκὼν εἶναι 336 Ε, 485, 5106 
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ἑκών: ὁ ἑκὼν ἁμαρτάνων ἀμείνων 382 Β 
ἔλεγχος, ἴΠ6, 1ῃ ἀἸα]δοίίο 5346 
ἐλεεινός, ποΐ ἐλεινός ἴῃ Ρ]αἴο 6ού Β 
ἐλευθερία, α νναϊοπννοτά οὗ ἀἀφθηηοοΥδΟΥ͂ 

5518 
ἐλευθεριότης 4016 
ἐλευθεροῦσθαι ὑπό, ἐλ. ἀπό κόρ Α 
ἕλκειν ννΠποὰὲ ἀπ ἜΧΡΥ ββθα οὈ͵]θοΐ 5478 
ἐλλείπεσθαι 484 Ὁ 
Ἑλληνὶς πόλις, Ρ]αίοΒ ΟἸΓΥ ἃῃ 470 Ε- 

8866 [πάρχ ΠῚ Δεῤηόϊἠε εἴς. 
Ἑλλήσποντος Ξε “ἴΠ6 τερίοῃ οἵ {πε Ηε]]65- 

Ῥοηϊ᾽ 4046 
ἐλπίζειν ἀπιὰ ἐλπίς τηδαπίηρ “ἰαπογ᾽ 383 Β, 

4314 (νΊ οτηϊββίοῃ οὗ εἶναι), 517 Β, 

5730 
ἐμβάλλειν 344 Ὁ 
ἐμμετρία 486 Ὁ 
ἐμοί ἀμ μοι 589 Ὁ 
ἔμοιγε δοκεῖ, νυνἱτΠοιξ ὡς 3328 
ἔμοιγε δοκεῖν 3328 
ἐμπειρικοί, ἃ ΞαΠ00] οἵ τηξάϊοϊπα 408 α 
ἐμπορική ἀπὰ ἔμποροι 371 Ὁ 
ἐμφύλιον αἷμα 5658 
ἐν καλῷ 5718 
ἐν νῷ ἔχειν 400 Α 
ἐν φαρμάκου εἴδει 380 Β 
ἕν Ἰἀεπιϊῆεα ψἼἢ τἀγαθόν 500 Β 
ὃν ἀνθ᾽ ἑνός 3318 
ὃν ἐπὶ πολλῶν, τό476 α 
ὃν μέγα, ἴῃε ΡτοΟνΘΥΌΪΑ] 423 Ε 
ἐναντία ἀπ τἀναντία 602 Ε 
ἐναργής ἀΠα ἐνάργεια 511 Ε 
ἐναρμόνιος φορά 5300 ἢ. 866 Ἰπάεχ 1 

Δαν ηιογεῖςς, ἐλὲ δείθγεες οὗ 
ἐνδατεῖσθαι 383.Α 
ἐνδύεσθαι 377 Β 
ἔνεροι 387 6 
ἐνέσονται ἀπ ἐγγενήσονται 502 Ὁ 
ἐνευρίσκειν 554 Ὁ 
ἐννενεοττεῦσθαι 573Ε 
ἐννοεῖν Ξε “τειη θη Ὁ τ᾽ 474 Ὁ 
ἔννομος, ῬΕΙΠαΡ5. ΜΠ Ρ]ΑΥ͂ οα πηιβῖοδὶ 

56η5886 οὗ νόμος 424Ε 
ἐνόπλιος ξύνθετος 4008 
ἐντείνειν 300 Ὁ 
ἐντιθέναι 3458, 5180 
ἐντός αὐνθυθϊαὶ 414 Ὁ 
ἐντρεχής ἀπά ἐντρέχειν 5374 
ἐντυγχάνειν 510 Β 
ἐξαγγέλλειν 3288 
ἐξαμαρτάνειν [Ο]ονεά ὈΥ͂ ἁμαρτάνειν 

336 Ε 
ἐξάρνησις χορδῶν ΤΙ 188 
ἐξετάζειν 480 
ἐξηγητής, Ξαϊὰ οἵ ΑΡΟΙ]Ο 4276 
ἕξις τοῦ οἰκείου 433Ὲ 
ἐξουσία, α ἀετηοογαίϊς. νναϊογΟΤά 557 Β, 

563 Ε, 5ύ4 Ὁ 
ἐξυπτιάζειν 11 185 
ἐπαγγέλλεσθαι 5188 
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ἐπαγερμός ότι 6, Ὁ 
ἐπαγωγαί απῃᾷ κατάδεσμοι 3646 
ἐπαΐειν περί 5δο8 
ἐπαμφοτερίζειν 4798, Ὁ 
ἐπάναγκες 536 Ὁ 
ἐπανακυκλεῖσθαι ὁ τ Β 
ἐπάνοδος τοῦ ὄντος 5216 
ἐπάνω 5148 
ἐπέκεινα 587 Β 
ἐπενεγκεῖν Ξε" ὈΥῺρ [ογνναγά᾽ 612 Β 
ἕπεσθαι θεῷ, α ῬυιΠαρογθδη τηαχὶπὶ ὅοοΟ Β, 

6134 
ἐπευφημεῖν ν»ἱ ἢ ἴνγο δοουβαίνεϑ 383 Β 
ἐπέχειν Φεγ51::5 ὑπέχειν 300 Β 
ἐπέχειν, 5α1ἃ οἵ Πρ. 5ο8 Ὁ: ἴῃ Ρδγίϊοἱρ]ς, 

ΒΟΙΠΘΕΙΤῊ 65 [ἰΥ. Δα ΠΑ] Γ-ἀ νου ῖ]α] 4118: 
ΜΙ τὴν διάνοιαν 300 Β 

ἐπί. 866 1πάεχ 111 “γεῤοοίΖξίογες 
ἐπὶ γῆς μὴ πλεῖν ΤΙ 186 
ἐπιδείξασθαι -- ἐπίδειξιν ποιήσασθαι 308 Α 
ἐπὶ δεξιά 4208 
ἐπὶ τῆς ἀληθείας 3429Ὰ 
ἐπιθυμητικόν. 866 Ιπάεχ ΠῸ “2ῥεϊξίσε 

εἴς. 

ἐπιθυμίαι, ς]απ5]Πσαίΐοη οὗ 558 Ὁ. 866 
ΤῊΘΕΣ ΠῚ ΖΕ, 

ἐπίκουρο. ὅϑεε6 ἱπάβθχ 
ἘΞῸ; 

ἐπιμελείᾳ ΞΞ- ςοηϑ]ῖο 5528 
ἐπιπίνειν 3728 
ἐπιπτέσθαι 5605 κα 
ἐπίρρυτος 508 Β 
ἐπισίτιοι 420 Α 
ἐπιστήμη 50 Πλ6 1 Π|65 Ξε π. ν {ἢ τέχνη 3426. 

566 αἷἰδὸ Τπάεχ 11 ΑὐκἼοτυϊεαῖρε 
ἐπισύνθετος ῥυθμός 4008 
ἐπιτόσσαις 4316 
ἐπίτριτος πυθμήν 546 Α, Β, 6, 1ΠΠ 218, 216 
ἐπιτυγχάνειν 307 Ο, 4316 
ἐπιφρονέουσι 4248 
ἐπίχαρις 474 Ὁ 
ἑπόμενος νν»]ἢ σεη. 5048 
ἐπονομάζειν τί τινι 580 Ε 
ἔπος 5] οἵ το {Π8 ΟΠ6 νεῖβε 3866 
ἔργα νυ» ἀοαθ]6 πηθαηϊηρ 509 Β 
ἐργασία 3718 

ἐργάτης 554 Α 
ἐργολάβοι 373 Β 
ἐρεθίζειν 303 ΒΕ, 4116 
ἐρέφειν 303 Ε 
ἔρις ἀῃηα διάλεκτος, Ορροϑδί(ΐοῃη οἵ 454.ΑΚ 
ἐριστικοί 454.Α 

ἕρμα 5538 
ἕρμαιον 508 Ὁ 
ἑρμηνεῖαι -- “σοΟΥΩΤ ΠΟ  ]Οη5᾽ 524 Β 
ἐρωτᾶν -Ξ “αοὶς ἀρουΐ᾽ κύφᾳ 
ἐσμὸς λόγων 4504, 1 8349 
ἑστιᾶν ἴῃ ἃ ΤηθίρΠουΐοα] 56 η56. 354 Α, 

457 Ἐ, 571 Ὁ 
ἑστιάτορες εὐδαίμονες 1 269, 421 8, 488 Ο, 

ὅτι Ε 

11 ΑἸ χιίαγίες 

0ΧΦΧΜΦΦΕΧ ἢ 

ἑταῖραι 3731, 404 Ὁ, 573 Ὁ 
ἑταιρίαι 3605 Ὁ 
ἑταῖρος --- " ἀἸΞο1Ρ16᾽ ὅοο Β 
ἕτερος, ὁτ- “ΟΠ6 ΟΥ̓ ΟἴΠαΙ᾽ 307 Ὁ 
ἔτι ἀδυναμία 5328, Ο, Π| 189 
ἕτοιμος 409 Ὁ: παοαΐ. οἵ, 564 ᾿ΤΡΕΥΒΟΠΔΙΠ]Υ͂ 
567 

εὖ ζῆν εαπαίεα νῖῖῃ εὖ πράττειν 354.Α 
εὖ κείμενον κακὸν μὴ κίνει 505.Α 
εὖ πράττειν -- εὐδαιμονία 535 Β: [Π6 τι5ι14] 

Ῥ]αίοηϊς βαϊαίαίίοη ὅ2ι ο, Ὁ 
εὐαγγελῶ ππαίῃς 432} 
εὐβουλία ἀπὰ εὔβουλος 348 Ὁ, 428 Β 
εὐγονία τε καὶ ἀφορία ΤΙ 288 
εὐδαίμων εἶ 422 Ε, οἵ. 450 6 
εὐδοξία 5363 Α 
εὐειδεῖς, [{Π6 Ὑα]16γ5 τησδί θ6 535Α 
εὐεργετηκότες πα εὐηργετηκότες 615 Β 
εὐήθεια 3481), 400 Ε - 
εὐηθίζεσθαι 5356 ς 
εὐθύνειν 3808 
εὔκολος : 5414 οἵ ΘοΟρΠοο]65 329 Ὁ: [Ὁ]]ου- 

εὐ ὉΥ ἃ ἀαϊ. (εὔκολος ἑαυτῷ) 3204: 
ΠΘιΐοσ οἵ 453} 

εὐνομία, ἃ “Παγαοίαγιδίῖς οἵ ϑραγία 5446 
εὐορκία 445.Α 
εὐπάθειαι ότ5 Α 
εὐπέτεια 364ς 
εὑρίσκειν 5.28 Β 
εὐσέβεια 443.4Α 
εὐσχημοσύνη 4οοΟ 
εὐτυχὴς ἢ ἀπ εὐτυχήσῃ 561 Α, εἴ. 578 6 

. εὐχέρεια Ξε " σοΠ]ΡΙ]αἰδαποθ᾽ 426 Ὁ 
εὐχερὴς βίος 372 Ὁ 
εὐχή οἵ δὴ [Πτορΐίδη ΞΟΠ ηη6 450 Ὁ, 456 6, 

540} : 
ἐφάπτεσθαι: ΘὈΡΠΕΙϊϑιϊς τι8εὲ οἵ 574 Ὁ: 

σοπδβίγιοιίοη οἵ 508 Β 
ἐφεστάναι ἐπί νἱῖῃ σϑη. 4608 
ἔφη τερεαΐϊβα 522 4 
ἔχειν Ξεἐνδέχεσθαι ὅο4 ΕΚ :-Ξ “ννεατ᾽ 359 Ὁ: 
ΘΟ] η6 4 νν] ἢ κεκτῆσθαι 3858, ΜΙ 
τρέφειν (ἴο Πᾶνε Δηά ἴο Πο]4) 575 Ὁ: 
ἢ δἄν. δηα ρεη. (ἔχειν ὑγιεινῶς 
αὑτοῦ) 571 Ὁ: ψ]Ὴ ἐντίμως -- “ Πο]α ἴῃ 
ΠοΟΠΟῖ᾽ 528 Β, 5484. Ι͂ἢ Ρδιίοῖρ]6, 
γνἢ οΟΡ]εοὶ ππηαεγβίοοα, οἱ ἔχοντες Ξξ 
115. ῬΟββθββοῦβ᾽ 434 Ὁ 

ἔχεσθαι (τι144]6), 45. ἴῃ ἐχόμενον φρονή- 
σεως 406 Α, οἵ. 380, 4798, 526 ς 

Ζ Φ 

ζάλη 406 Ὁ 
Ζεύς ἃ5 ἃ θεὸς πατρῷος 301ῈΕ 
Ζεὺς ἑρκεῖος 328 Ὁ 
Ζεὺς μειλίχιος 566 
Ζεὺς ᾿Ολύμπιος 582 Β 
Ζεὺς παναίτιος, πανεργέτης, ὁ πάντων κύριος 

3790, Ε 
Ζεὺς σωτήρ 5838 



ΕΠΑ---Α Τ 

ζῆν, (με ἔργον οἵ ψυχή 353 Ὁ, 4454, 
όοϑ Ρ, όο9 Ὁ 

ζήσειν ποῖ ἀπαίτὶς 5016 
ζητεῖν 388 Ε: [Ο]οννεά ὈΥ δεῖν 486 ἢ 
ζφογονικὸν τρίγωνον 546 Α, Β. 866 [πάεχ 

11 ῥνέλαρογεατ: ἐγζαγιρίε, ἐδδ 

Η 

ἤξξ 'οὐ ἴῃ οἴμεῦ νψογάβ᾽ 3554, 1 68:- 
αἰϊοφιεῖζε 463 Ὁ, 400 Α, 503 Α, 504 Ὁ, 
5:58: ΜῈ ἤτοι [Ὁ] ον ηρ 344 Ε. Α 
αἰβίσα]ς ἐχαηρ]ς οἱ, ἴῃ ἩοπΊΕῚ 363 Β 

ἢ καί 396 Αν, 443Ε,) 5094, 602 "Ὁ, ύοΚ ἢ 
ἥ τις ἢ οὐδείς 4οὔ Ο 
ἡ δ᾽ ὅς, ἰΔυτο]ορίοαὶ, δἰζεῦ ἔφη 348 Ὁ 
ἤδη. 8η ἰάϊομηδίις ἀ56 οὗ )( οὐκέτι 412 Β, 

452 Β: υδε4 εἰ ριον 46 το 
ἡδονή ἀῃὰ ἡδοναί 580 Ὁ ἢ. Δ]. 

Ιπηάδχ 1Π| ιίεασιεγε εἴο. 
ἡδῦναι ὄψον 6ο7 Α 
ἡδὺς εἶ 337 Ὁ, 527} 
ἡδύσματα, τείεντϊηρ ἴο πηείτε 8Δη4] τη Ὲ] ΟαΥ 

6ο7 ἃ 
ἣ δάνεγθίαὶ 458 Β (ἡ δυνατά), 5108 
ἤισαν αὐτὰ ἤεσαν 5387Α 
ἠλακάτη 6ι6 ς-- 
ἦΛλθ᾽ ἐπὶ στόμα 5636 
ἠλίβατος 3876 
ἡλικία, ἡ 4088 
ἦλιξ ἥλικα τέρπει 320 Α 
ἡλιοειδής 508 Β, 516 
ἥμερον, τό 4108 
ἡμίσεως όοι α 
ἣν το 15, 8ἃ5 γγὰ βανγ᾽ (γείευγίπηρ ἕο βοτηδ- 

τηϊηρ βαἱα Ὀείουε) 353 Β, 400 Α, 580}: 
ΟἴΠΕΥ 8565 οἵ 3325 Ε, 406 Ε, 436 6, 497, 
5048, ὅο9 Β. 866 αἷδὸ [πάβθχ 1Π1 77ε- 
2ε»7εεέ ἐδ7:5 6 

ἦν ἄρα 335Ὲ, 3574 
ἦν δ᾽ ἐγώ, τερθίπίοη οὐ 5576: 

Ἐπ165 ἰδία ἴῃ βεηΐθηοα 410 "Ὁ 
Ἡρακλείτειος ἥλιος 408 Α 
Ἥρας δέσμοι 318 Ὁ 
Ἥρας, κλίνη τῆς 450Ὲ 
ἥρωες, 5αἰᾶ οἵ 50η5 οἵ ροᾶς 366 Ε, οἵ 

ἀερατίεα βρί γι 558.ΑᾺ 
ἡρῷος ῥυθμός 4008 
ἦσαν πρατὶγτεπαρῆσαν 615 Ὁ 
ἡσυχάζειν 572Α 
ἡσυχία, ςαἰὰ οὗ (ῃς τρίτη διάθεσις οΟΥ 

μεταξύ τι Ὀεΐνγεεη ΡῬΊθαϑυσα δῃὰ Ῥαΐῃ 
583, ἢ 

ἤτοι απὰ ἤτοι---ἤ 344 ῈἙ, 4334 
ἡττᾶται καὶ πλουτεῖ 554 Ε 
ἤτω, Ἰαῖε ἴογ ἔστω 3616 
Ἡφαίστου ῥίψεις 378 Ὁ 

568 

5ΟΙη6- 

Θ 
θάλεια αῃὰ θαλία 573 Ὁ 

489 

θαμίζειν 3286 
θανατηφόρος 6τ Ὁ 
θαυμάσια ἐργάζεσθαι, οἵ 1}1-τερυ]αίεα Ζεαὶ 

ἥ: Ἂν 
θαυματοποιοί 5148 
θεία μοῖρα. ϑ8ϑεε θεῖος 
θεία τύχη, ἩΘοΘϑβατυ ἴο βίατέ Ρ]αΐο᾽β ἰάβαὶ 

οἷν 409 Β, 6, οἵ. 5924 
θεῖα φαντάσματα 5320, 1| 190 
θείᾳ φύσει. ὅεε θεῖος 
θεῖον γεννητόν, 5αϊὰ οὗ [ῃε δ οτ]ά 546 Α, 

Β, 1Π| 288---290 
θεῖόν τι ἐν ἡμῖν 518 Ο 8]. 

7767: εἴς. 
θεῖος : ἃ [ἈΞ Π]ΟΠΔὉ]6 νγοτά οὗ ργαῖβε ἴῃ 

ΡΙαίο᾽β {ἰπ|6 331 Ε: ἰπ Ρ]αΐο βἜεπεγα 
᾿πΡ] 165. ἰπϑρίγαίίοη ἴθ. 368 Α 4].: οἴζεπ 
Ῥαΐϊ ποΐ ἰνναὺβ ἱγοῃΐοαὶ 331 Ε, 493 Α; 
ΔΡΡΙΙεα Ἐβρϑοῖα!]}ν ἴο ροείβ, γῃαρϑοάιβίβ 
εἴο., ΡΙορΡμεῖβ εἴς. δπᾶ ἰαϊεβιηθη “ὈΥ 
δτᾶος οἱ Οοᾶ’ 3318, 3068, 4928 
(θεῖοι ἄνδρες, θεῖον ἦθος): ψ| μοῖρα 
(θεία οΥ θεοῦ μοῖρα) 4934: νι] φύσις, 
οἵ παίιγαὶ σοοάηεββ εἴο., θείᾳ φύσει )ί 
ἐπιστήμῃ 366 Ο, οἴ. 402 Ε: 566 αἶξο θεέα 
τύχη, θεῖα φαντάσματα, θεῖον 
γεννητόν, θεῖος λόγος 

θεῖος λόγος, {π6, οἵ {πε Φλαεα 517. 
Θέμις, ([ῃς ἀρχαία ἄλοχος οἵ Ζειβ 379Ε 
Θεογαμία 4588 
θεοείκελος Ξοῖ Β 
θεομαχίαι 578 Ὁ 
θεός. ὅ8εε [πᾶθχ 1ΠΠ| Οοά 
θεὸς ἀεὶ γεωμετρεῖ 526 (, 5456, ΙΙ 162, 

806 
θεός, ἡ, οἵ Αἴῆεπα 3274, 1 62: 

[ευσίησ ἰο ΑΡοΙΪο 49 α 
θεοῦ μοῖρα. ὅεε θεῖος 
θέσεις -Ξ- " Ῥαγτηθηΐβ᾽ 425} 
θεσπεσία καὶ ἡδεῖα 5584 
θεῶν ἔρις τε καὶ κρίσις 3708 
θεῶν παῖδες 3066 Β, 474 
θεωρητικός Διὰ πρακτικὸς βίος 520 Ο, 540}. 

566 αἷδθδο [πᾶδρχ 11 Ζήυες εἴα. 
θηρευταί ἀπᾷ θηρευτική, νατίουβ. Κιπά5 οὗ 

3738 
θνητὸν εἶδος ψυχῆς 43090Ε, 6118. 8568 

Ιπάφθχ 11 «ϑοφεά, ἐδ ἀμριαι 
θόρυβος, ὁ πολύς 56ΤΑ 
θρασύμαχος 336 (ἀεὶ θρασύμαχος εἴ) 
θρέψεσθαι ρῬαϑϑῖνα 568 ἢ 
θυηπολικόν 364 Ε 
θυμοειδής 3754 αἱ. 

ἐλδ εἰθγγδγιί οὐ 
θύραι, αἱ τῶν πλουσίων 4808 

ὅε6 [πάρφχ 11 

ὁ, τὸ- 

566 Ιπάρφχ 11 .522711, 

1 

ἰαστί 308Ε 
ἰατρεῖα 405 ἃ 
ἰάτρευσις 3576 
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ἰατρική ἀπ μαγειρική 3326 
ἰατρικὴ ἐπιστήμη 4388 
ἰδέα: υξεᾶ οἵ {πε [ἀδα5 479, 486}: 

Ξε “Κπᾶ,᾽ 5σγῃ. ψἱἢ γένος 507 Ε 
ἴδιος, ἰδίᾳ εἴα. )( ΡΟΕΙΓΥ 563 Ε, δοό α 
ἰδιώτης, ΜῚΓ τοῖ. ἴο ϑοογαῖθβ βῦο ἢ 
ἰέναι ἐπί 473, 489 0, 5218 
ἱέναι, ΙΓ ἑαυτόν τἱπάἀετβίοοα 3368 
ἱεροσυλίαι 4434 
ἱκανῶς γίγνεσθαι 3446 
ἱκανῶς κρινόμενα 5:3 Β 
ἰού αὐτιὰ ἰοῦ 432} 
ἱπποτροφεῖον 460Ε 
ἱπποφόρβιον 400 Ε 
ἰσόδρομος 617 Β 
ἰσόθεος Ξόο τ, 5688 
ἰσομήκης 1 284 
ἴσον, τὸ ἀντιπεπονθός 423 Ὁ 
ἰσονομία 561Ὲ 
ἰσονομικός 561 Ὲ 
ἰσότης, ἀριθμητική 5586 
ἰσότης, γεωμετρική 5586 
ἵστασθαι πρός τι 1 356 
ἴσχειν, ἱπομοαίϊνε 586 οἵ 511}, 585 8Β 
ἴσως ἜΧΡΙΕΘΒΙΠΡ ἸΤΟΠΥ 423 Ὁ: ΔΠΟΙΠΕΙ 568 

οὗ 5510 
ἰωνικὸς ἀπὸ μείζονος 4008 

Κ 

καθ᾽ ἕκαστον 5776 
καθ᾽ ὁδόν 4354 
καθαρμοί, ἃ οἷα55 οἵ τε]ϊσίουβ. 11ςογαΐαγα 

364 Ε 

καθαρμός απιὰ κάθαρσις : οὗ ἃ ΟἸΓΥ 5ΟΙΑ, 
340Ε, 5676: οὗ δῃ ἱπάϊνι 8] 501 Α 

καθαρός : ἴῃ Πα] -τηγϑίσα] 5επηβα, οἵ (ῃ6 
Ι4εας 520}: δρρ]ἰεα ἴο “ἰπιε’ οὗ 
“Ραγε᾽ Ρ]εαβυτεβ 582 Β ἢτ., οὐδ. ρευῃδρϑθ 
ΜῊ 4 Πα τε! σίοιβ Ραυγροτέ 583 Β, 
5818, 1 519.1. δ δετια 

καθιστάναι 4τος 
καί : σοττεοίῖνα, {κὸὶ αέψτθ 440 Ὁ : ΞΞ 67 1α772 

452}, 506, 522, 5246, 573 Ο (καὶ 
τοιοῦτος ἀνήρ), 5754 (καὶ ἑαυτοῦ): {κα 
Ἑπρ. “ἰπάεεά᾽ 3288: “ἴπ ἰαγη,᾽ ἴο 
Ῥοϊηΐξ ἃ Ὀαίαποε 365 Ὁ: ἅ|κῈὸ Ἐπρ. “αἱ 
811 407 Ε, οὗ. 498 Α (οἱ καὶ ἁπτόμενοι): 
ἴπ ἰηϊουγοραίϊνε οἰδιβε8 (6. . λέγεις δὲ 
καὶ τίνας :) 5716 

καί---γε 4254. Β, 4338 
καὶ δή αὐτὰ καὶ---δή, 565 οὗ 3304, 3670, 

3734, 4006, 404 ἃ 
καὶ δὴ καί 564 
καὶ ἐκείνῳ Ξ- οἱ {{Π], 111 χιέογιες 1185 (ἀθανά- 

τῳ καὶ ἐκείν φῚ 
καὶ. --καί, ἴο τηαῖῖκ οοτεβροπάθποα. οὗ 

Οαιθοβ 4148 
καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κτλ. 349Ε 
καὶ μάλα 408 "Ὁ 
καὶ μήν ἀπά καὶ μήν---ε 328 Ὁ, 4338 

γ ΔΘ. 29 «(ἃ 

καὶ πάνυ 5728 
καὶ ταῦτα 3410 (οὐδὲν ὧν καὶ ταῦτα) 
καίτοι 511} δῃᾶ 1817 (ςοπείγσαεα [πα 

καίπερ νΥἱ1ἢ Ρατίοῖρ]6), 522 Ὁ, 5838 
καίτοι Ὑε 3318, 4400 
κακοδαίμων ἴῃ ὦ κακοδαΐμονες " οοπίουπά 
γοι 449 Α 

κακοεργία 452 Ὰ 
κακουργεῖν τὸν λόγον 358 Ὁ 
κακῶς ἀπαλλάττειν 401 Ὁ 
κακῶς ποιεῖν 3358 
κάλαμος 3728 
καλλίπολις 5276 
καλόν, τό 4578 
καλός, ἰγοῃῖσαὶ 1588 οἵ 595 Ὁ, ὅογ καὶ 
καλὸς κἀγαθός 480, 425 Ὁ, δύ9Α 
καλούμενος, επΡΠ δίς ιι5εὲ οὗ, τε “βο- δ᾽ εἀ ̓ 

3826, 442, οἷ. 518 Ὁ: ὙΠ} τεῖ. ἴο 
σατγγεηξ ΠΟΙ ΘΠοϊδίαγα ΒΙΣΟ 

καλῶς, ἃ ΠοοἸ]]οααϊα! ἀ5ε οὗ 5ο6 Β 
καμπτήρ, ὁ 6138 
κἂν εἰ 4088, 126 
κἂν εἰ μή τῳ δοκεῖ 472 Ἑ, 579} 
κἂν ὁτιοῦν ἢ 4228 
κάπηλοι 371} 
κάπνον φεύγων εἰς πῦρ ἐνέπεσον 560 Β 
κάπνος καὶ φλυαρία 581 Ὁ 
κάρα, ἃ Ῥοεῖϊος ΡΙαταὶ οὗ 6ογ Β 
καρδία, ἃ ΠΟΙ]Οα 14] πι86 οὗ 4926 
κατά. ὅεε Ιπῆεχ 1Π| 2 γεῤοςεξίογες 
κατὰ νοῦν 3008 
κατάδεσμοι 3646 

- καταδέχεσθαι 401Ὲ, ὅογ6 
καταδῦναι 576 Ὁ 
κατακλίσεις 4254, Β 
καταλαμβάνεσθαι ὑπὸ φυγῆς 406 5 
καταντλεῖν 344 Ὁ 
καταπατεῖν 558 Β 
κατάστασις πόλεως 407 Β 
κατάστασις τῶν ἀρχόντων 502 Ὁ 
καταστήσεσθαι 546 Ὁ 
κατατείνειν 3290, 358 Ὁ, 3678 
καταυλεῖν 411 Α 
καταφορά, καταφορεῖν, καταφορικός 587 Ἑ 
καταφρονεῖν 540 
καταψηφίζεσθαι “ἰϊὰ σεπ. οὗ Ρεπαὶν 

5584, Π 818 
κατέχεσθαι 5Ξόο Ὁ 
κατηγορίας πέρι---χορδῶν 11 1870. 
κατοικίζειν ἑαυτόν 5028 
καῦσις ἢ τομή 4ο6 Ὁ 
Κειριάδαι 4398 
κεκυφέναι εἰς τραπέζας 586 Α 
κεκωλισμένα ἀντίγραφα ὅτ6 Ε, 1Ι| 418 
κελεύειν ν»Ί ἢ Ρ]ΔΥ οἡ κωλύέιν 4306 
κενεαγορίαι 6ο7 Β 
κένωσις, Ῥαΐῃ 15 ἃ 583, 5854 ἢ- 
κεραυνοσκοπεῖον 306 Β 
κερματίζειν 525Ὲ 
κηλεῖν 4118 
κῆρες ἱπ ἩοΠΊΕΥ 370 Ὁ 



“κοινωνία, 

ἸΑΊΤ---ΜΑΝ 

κηρίον Ξε "αὶ (ΕἸ1 5526 
κηφῆνες 5526, 559} Δ]. 
κηφηνώδεις ἐπιθυμίαι 5548 
κηφήνων βοτάνη 564 Ε 
κιθάρα 399 Ὁ 
κινεῖν : οὗ Ἰητε]]εοία41 ΚΞ πυ]δξοη 320 Ὁ: 

οὗ σοπβεϊτποπδὶ σμαπσε 545 Ὁ 
κίνησις: τε "΄σῃδηρσα᾽ 380Ε: ναγίεῖϊεβ οἵ 

5306: 514 οἵ ρ]εαβυτε ἀῃὰ ραδΐῃ 
583, Ε 

κλέπτειν, οὗ τη! ΠΑγν Ορετσγαίίοηβ 334Α: ἃ 
ἱτασὶς '56 οὗ 4138 

κληρονόμος, ὁ τοῦ λόγου 331 },8Ε 
κλῆροί τινες κομψοί 460 Α, 4856 
κλῆρος, πὶ ΔἸ]οἰπιοπὶ οὗ Ἰαπά ἴῃ ϑρατγία 

5524. ϑὲεε αἷβο [πάεχ 11 Ζοέ εἴς. 
κλήρωσις ἀῃὰ αἵρεσις ἴῃ ἰΓΔΏΞΠ στα ι!ο ἢ 

6184 
κλοπή, ἃ ΜΑΥ οἵ ἱεξίίησ συδτάϊδηθ 4136 
κνάπτειν ἀπ κνάμπτειν Θτ6 Α (ἐπ᾽ ἀσπα- 

λάθων κνάπτοντες) 
κοινὰ τὰ φίλων 4“24.Α, 4406 
κοινῇ καὶ ἰδίᾳ 333 
κοινωνεῖν ἀῃᾷ συμβάλλειν 3628 
κοινωνία οἵ ὈΟάΥ «πᾶ Ξουὶ 4626 

ἴπε ἀοοίτίῃε οἵ, ἰπ ΡΪαίο᾽ 5 
ὙΠεοῖν οὗ [ἄεξας 476 Α, Ὁ, 1 862---864, 
5054, Π1Τ2 [. 

κολακεύων βίος 530Ὰ 
κολούεσθαι 5280 
κολυμβήθρα 453} 
κομμός 6ο5Ὁ 
κομψός ἀπιὰ χαρίεις 405 Ὁ, 5058 
κομψὸς κλῆρος 461Ὲ 
Κορινθία κόρη 404Ὁ 

κορυζᾶν 343Α 
κοσμικὸν τρίγωνον 5468, Π| 267, 299- 302 
κοσμιότης ορροξεὰ ἴο ἀνδρεία 11 80 Δ]. 

5ε6 Ιηάφχ 11 Ορηγαρέ 
κρατεῖσθαι νἱϊῃ σεῆ. 455} 
κρείττω αὑτοῦ 4308 
κρεμάθρα 5206 
κρίσις ΞΞ "υπάστηεπί᾽ 360 Ὁ 
κτηματικοί 564 Ε 
κυβερνητικὴ 346 Β, 174 ἢ. 

Ιπάφχ 11 ῥώοί, ἐᾶδε ἱγηξ 
κυβικός 11 292 
κύβων αὔξη 5:88 
κύκλοι τῶν χειλῶν διό σι, Ὁ 
κύκλος 4144 (ἔρχεται ὥσπερ κύκλος αὐξανο- 

μένη) 
κύων ἴῃ ἴΠ6 σαπηα οὗ πόλεις 422 Ὁ 
κωμῳδοῖς τε αἴ ἴῃς εἐχῃ] υἱϊτοη. οὗ οοτηεάϊε5 

3951 

ϑε6. αἷξο 

ΔΛ 

λακέρυζα κύων 6ο7 Β 
λαμβάνειν ἀπόστασιν ΤΙ 212 ᾽..1 
λαμπαδηφορία Ξ60 Ε 
λαμπάς αῃὰ λαμπάδιον 3284 
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λανθάνειν σοπίγαδίϊησ ἢ βιάζεσθαι 3418 
λάχανα 3726 
λέγειν ἐπί τινι 4626 
λεγόμενος, ΕἸπρῃδίς 56 οὗ 431 σ, 473 Ὁ 
λείβειν 4118 
λείπεται, οὗ ἃ {Πἰγᾶ «αἸϊεγηαίνε 3276 
λειτουργίαι 554Ε 
λεπτὴν πλέκειν ὁο76 
λεπτῶς μεριμνῶντες 6ο7 
λευκόστολος ὁ17 α 
λεωργός 4214. 1.269 
λίσσομαι ἴῃ ΗΟΙΊΕΙ 303 
λιστός 364 Ὁ 
λίτρον 430Ὰ 
λίχνος 5798 
λογίζεσθαι ΞΞ εαἰκιεῖος τεδάπεεγε 5366 Α 
λογικὸν μέρος ψυχῆς 4358 
λογισμὸς μετ᾽ αἰσθήσεως 546 Α,8, ΠῚ 288 
λογιστική απηὰ ἀριθμητική 5Ξ25Α 
λογιστικόν. 866 Ιπάφχ 11 ΔΑ αἡϊογιαί εἴς. 
λογιστικός 1 ἃ ῬΙΑΥ Οἡ τὸ λογιστικόν 

5258, οἷ. 6ο2 Ε 

λογογράφοι 365Ε 
λόγοι, ἴΠ6 ϑοογαῖϊς 02 Ὁ 
λόγοι, οἱ ἐκ τῶν ἐπιστημῶν 476 Α 
λογοποιεῖν 5378 Ὁ 
λόγος : ΔΡΞίγΔΟΙΥ ἀ5εα Ξε τὸ λέγειν 3574: 

ΞΞ "γί ]ο 8] δριπηεηΐ, ΤΕ ϑΟη ΠΡ 511 Β, 
οἴ. 582 Ὁ (λόγοι) : Ξε 'ἃ ΡΠ ΠοΙρΡΙ ε᾽ ὅο᾽ Α- 
ὅ56Ὲ αἷξο θεῖος λόγος 

λόγος ἐνδιάθετος, ἴῃ, οὗ [ες 5ίἴοϊοβ 1119 
λοιδορεῖσθαι Ξοο Β, 549 Ὁ 
λοιδορία 425} 
λοκριστί 400 ἡ 
λυγίζεσθαι 4056 
λυδιστί 3098Ε, 3996, 400 
λυπῶν ἀπαλλαγαί, ὈΟάΙγ Ρ]δασαγαες 816 

5846 
λύσεις -- πιοάε5. οὗ δξοϊαίου 364 Ε 
λύσιοι θεοί 366 Α 

"λύσις, ἴῃ6, οὗ ἴῃς Ιά684] οἰἵγ 546 4, Π|286 ἔ. 
Λωτοφάγοι ξόος 

Μ 

μᾶζαι γενναῖαι 372 Β 
μάθημα, τὸ μέγιστον Ξο4 Εὶ 
μαθήματα ἀπὰ μαθηματικά 5526 6, 527 Β 
μαθηματικά 525 Ὁ, 526 4, 527 Β, 1Π| 169 ἢ. 

566 [πᾶεχ 11 ἡ7ηαἰλεριαίϊεαὶ δίπεαῖϊες 
μακάριος 335Ε 
μακρὰ εἴσοδος 514.Α 

μακρολογεῖν 4556 
μακρὸς λόγος, ἴπΠ6 ΡῬΥΟνΕΙΡ 4844 
μακροτέρα περίοδος 435 Ὁ, ξΞ04.8Β 
μαλθακὸς αἰχμητής 4118 
μάλιστα κακουργία ἀπὰ 1Π6 κΚὸ 4346 
μᾶλλον τεἀυπααηΐ οΥ 5επγ)-τοἀυπάδηϊ 3626 
μᾶλλον δέτε σεὶ ῥοίϊες 5218 
μανδραγόρα 488 Ὁ 
μανθάνω" ὅτι 331, 402Ε. 5688 
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μαντική, ῬΙαίο᾽Ξ νίεννβ οὔ 5364 8Β 
μεγαλαυχεῖσθαι 558 Β 
μεγαλοπρέπεια 4026, 486,1, 556 Α 
μεγαλοφρονεῖσθαι 528 8Β 
μέγας μεγαλωστί 566 α 
μέγιστα, τά, “ι τεῖ. ἰο φσονεγηπιεπηΐ 

525 Β, 5340 
μέθη, ῬΙαῖο οα 398Ε 
μέθη αἰώνιος 563 Ὁ 
μεθοδικοί, ἃ ΞΩΠ00] οὗ τη ας 4] [ΠΘΟΥΙΥ͂ 408 Ὁ 
μέθοδος, ἡ εἰωθυῖα 506 Α 
μεθόριον θνητῆς καὶ ἀθανάτου φύσεως 

5888. ὅεε [πάεχ 1Τ| 2262: εἰο. 
μεθυστικαὶ ἁρμονίαι 308 Ε 
μελαγχολικός 5736 
μέλαν, ἴῃ6 σο]οῦγ 420 Ὁ 
μελέτη : σοα η6 4 ψ] τέχνη 488 Ὁ: ἴῃ 

Ρίαγαὶ, ἢ πρὸς ἑαυτόν τε γιφαϊέαίϊογισς. 
δδεΊ47, 407 Ὁ 

μελέτη θανάτου, ἴῃΠ6 ἀοοίτίπε οἱ 3296, 
ό13Α 

Μελιτίδες πύλαι 430Ὲ 
μελιττουργός εό4α 
μελίχλωρος 4748 
μελίχρους 4748 
μέλλειν ἢ δοῦ. ἱπί. 4014 
μεμιγμέναι πολιτεῖαι 5486 
μέν : [Ο]]οννεα ὈΥ τε 510 ῈΕ: ροβιίίοῃ οὗ 

488 Ο, 1ΠΙ| 284 ». 2: νυἱῖποιΐ ἃ σοΥτα- 
ΒΡΟΠαϊηρ δέ 472 Ὁ, 475, 4524, 1269, 
5334, 573, οἵ. 4794. 866 4190 δέ. 

μέν ἀῃὰ δέ, τερϑίτοὴ οἵ ἃ ννογά νι ἢ (6.6. 
ἐνεῖναι μέν ---ἐνεῖναι δέ) 430.Ὸ 

μέν ἀπ μήν 4524, 4684 
μὲν γάρ 466», βεότα 
μὲν οὖν 4448 
μένειν ἀπ μένειν αὐτοῦ 514 Α 
μένειν ἐπίΞΞ “τεγηαΐϊη ἔγαε ἰο᾽ 4,466 α 
μέντοι ἴῃ ΤΕΡ]165 403. 
μέντοι γε 320 Εὶ 

μέρη ψυχῆς 435 Β. 
ἐλε ἀπεγεα 

μεριμνοφροντισταί 6ογ 6 
μέσαι νύκτες 6218 
μέση, ταυβῖοαὶ βεηβα οὗ 4324, 443} 
μέση κατάστασις, ἴπΠ6, ἴῃ [ῃ6 {ΠΘοΥῪ οἵ 

Ρ]βαβθασα 983 Β, Ὁ 
μεσότης, (Ουταρε νἱοννεα ἃ5 ἃ 4116 
μεταβάλλειν ἄνεσιν Βότ 
μεταβολή, τηιϊι5ῖς4] 56 η56 οὗ 3078 
μεταβολὴ ὀλιγαρχική 550Ὲ 
μεταμελητικός 577 
μεταξύ, τά, οἱ {Π6 τολ] 165 οὐ πηδίῃε- 

ταδίϊοαὶ δἰθαν 510 Ὁ, 525 Ὁ, 526 Α, 
11 169 ἢ, 187. ὅ86εῈ αἷϑο [πάβθχ 11 
“7αἐλεγιαΐζεαὶ «Ἴμεαἶζες 

μεταξύ, τό ΞΞ- “1ῃε ἰπίεγναὶ Ὀείοτε᾽ 4084 
μεταστρέψας -- “ σοηνεΊΒΕ γ᾽ 587 Ὁ 
μέτεστι 4008 
μετέχειν, οοπϑίππιοίΐοη οἵ 206 Ε 
μετέχειν, μέθεξις, μετοχή ἴῃ ἰῃ6 {ΠΘοΙΥ οὗ 

566 Ιηᾶοχ 11 «δορί, 

ΧΦΧΨΦΘΕΧ κα 

Τάδαβς 476 Ὁ, 1118 4]. 86:6 [πάρχ 11 
“]άεας, {λε ἑλδογν οὗ 

μετεωροσκόπος 4888 
μετρίως χρῆσθαι 4356 
μέχρι πάλιν 86 α 
μέχρι τούτου 376 .Α 
μή: ἄχεα ἴο {πΠ6 ᾿πῆπιεποα οὗ δῃ ἱτηρογαΐ. 

3276: ΙΓ 46110. 580]. ἴῃ Ἰῃη θυσοσϑίοη 
(ε.5. μὴ οὖν οἰώμεθα;) 552 Ὁ, 5548: 
ὙΙΓΠ πῇ. Δέίευ νευῦϑ5 οἵ βαγίηρ δπα {ῃς 
Π|κ6 346 Ἑ, 407 Ἑ, 4194 

μή, ἴα], γαύεὶν [ο]]οννθα ὈΥ δαΐαγα θηβ8 

393 Ε 
μή Ξειτε7ηι 442, ὅο536 
μὴ ἄλλως ποιεῖν 328 8Β 
μηδέ---μηδέ 3016 
μηδέν Ἰπα ΘΟ] Π84 016 527 Β 
μήτοι 4384 
μήτοι----ε 3526 

μητρίς 575 Ὁ 
μία δύναμις εἵυδ ἐπιστήμη τῶν ἐναντίων 

395 .Α, 4009 4,8 
Μίδου πλουσιώτεροι 408 Β 
ΛΞ ΠΣ ΒΗ 
μιμεῖσθαι, οἵ ἱταϊξαίίοη ὈΥ παίαταὶ ἀσεποῖθϑ 

ΒΙΟΑ 
μίμησις. ὅεε ἸΙηάφχ 1] 7ηεαΐξζο7ε 
μιμηταὶ εἰδώλων ὅὄοο Ε 
μιξολυδιστί 3908 Ε, 1 208 
μισθωτική 3468 
μισθωτοί ἵῃπ ῬΙαίο᾽5 ΟἰἐΥ 371 Εὶ 
μισολογία 538 "Ὁ 

τ μοι δοκεῖ ρῬΑτεη Ποῖ 8] τε " τη θη Κ5᾽ 206 6 
μολυβδίδες 510 Α,8Β 
μονάδες, νατῖοιι5 Κἰπᾶς οὗ ρ»326 αὶ 
μόνος ἢ αὐτὸς καθ᾽ αὑτόν ὅο,Α 
μονόχρονος ἡδονή 557 Ὁ, 5616 
μουσική ἃ! γυμναστική 376 Ε ἃ]. 

Ἰπάθχ 1Π| 2ήμεϊς, Ογηιγαςσίϊς 
μουσικοί, οἱ, ἃ Β0Π00] οὗ τηϊβῖοαὶ {ΠΕΟΥΥῪ 

5314 
μοχθηρός, τηδδηϊηρβ οὗ 3358 
μυθολογία, ῬΙαίο᾽ 5 οσοποερίϊοη οἵ 382 Ὁ. 

566 αἷβδο [πάρχ 11 27γέλ εἰς. 
μυθολόγοι 302 Ὁ 
μῦθος, ῬΙαῖοΒ ἀεἤηϊίοη οἵ 5277.4 
μῦθος ἀμ μέτρον, τεϊαίίοη οἱ, ἴπΠ ΡΟΘΙΓΥ 

ὅοΙ Β 
μῦθος ἀπώλετο 6218 
μυκᾶσθαι 6158 
μύσται, ἴπ6 Οτρῃηΐϊς 5626 
μῶν μή 3518 

566 

Ν 

ναύκληρος 3718, 4884 
νεανιεύματα πα νεανισκεύματα 300 Ὰ 
νεανικός 401 Β, 5063 Ε: τοϊαίίοη οἱ, ἴο 

ἀνδρεῖος ΤΙ 80 
νεῖν ἐξ ὑπτίας 5206, 1 185 
Νέκυιαι, ἴῃς, οἵ Ρ]αίο ὅτ4 Α ἢ. 866 εἶξο 

Ιπάεχ ΤΙ 7 



ΜΑΝ-- ΟΠΗ 
νέοι ἕταιροι 575 Ὁ 
γέοι πολῖται ἀπ νεοπολῖται κύ8 
νεωκορεῖν ἀπ νεωκόρος 574 Ὁ 
νὴ τὸν κύνα 300 Ε 
νήτη, ἡ, ἴῃ ατεεὶς Μαβιο 4324, 443} 
νικᾶν 4406 
Νιόβης πάθη 5380 ΑᾺ 
νοεῖν -- αγι2ηταασεγέεγζέ, “ ποίϊσε ᾽ 375 Ὁ 
ψνοητόν, τό ΤΙ 157 ἢ. 4]. ὅεθ Ἰπάθχ 11 

Ζ]εφας, ἑὰς Ζἄδογν οὐ, ἀπ “7αξλεγιαΐίεαὶ 
ΖΜ α1165 

νομίζειν ΤΙ 179: σοηδίτιιθα τ] ραγίιοῖ 18 
520 Β 

νομίζειν φωνῇ 4700 
νόμισμα 3718 
νόμοι κοινοὶ τῆς Ελλάδος 4608 
νόμος : εαπαίεα ΜΙ δίκαιον 338 Ε, 350 Α: 

οὐρίη οἱ, βου θα ἴο βοοΐδὶ οοπίγαοϊ 
358 Ε΄ ; Ρειβοπιποδίίοη οὗ 510 Ρ,Ε: 
ἃ Ῥιπάατίο ἱγαρτηθπί ον 3596: Γεϊδίοη 
οὗ, ἴἰο φύσις 10., 5156. 866 450 [πάδχ 1Π 
Ζατυ 

νόμος, τηϊιβῖοαὶ βεῆβῈ οὗ 424 ἢ, 531 Ὁ, 
300 (νόμος πολυκέφαλοΞ), οἵ. 457 8Β 

νοσεῖν καὶ στασιάζειν 4706 
νοσήματα τῆς πόλεως 5446 
νοσοτροφία 407 ς 
νοῦς ἀῃα νόησις 400 Β, 511 Ὁ Δ]. 

Ἰηάδχ 11 ῥεαϑογι 
νυκτερινὴ ἡμέρα 5216 
νῦν τε“ 85 Ἰΐ 15 4306, οἵ, 470 Ὁ : ταίδυγίηρ 

ἴο {Π6 ᾿πητηθαϊαία ραβὲ 414 Β, 5436, 
563 Ο, 5924, ὅτ18: ΜΙ Δ]] 5 ἴο 
ΟΠ ΘΙΠΡΟΥΔΥΥ ανεηΐβ 4718 

νῦν ἤδη - γ1124715 (167272147271 580.Α 
νῦν οὕτως 473 Ε 
νὺξ ἡμέρα 5216 
νῷ ἔχειν τ" τοτηθιη ΒΕΓ ἡ φ00 Ὰ 
νῶτον Ξ-΄ βυτίδος ᾿ τό ο--Ε 

566 

"Ξ [“.ἡ 

ξυρεῖν λέοντα 3416 
ξυστίς 4:08 

Ο 

ὁ δέξε᾽1ῃε οἴμεγ᾽ 349}, 587 Β: ψ] ἢ 
ὁ μέν Ἰαάϊογηδίϊοα}}Υ ΞΡ ΡΥ θβθα 451 Ὁ, 
455Ε 

ὁ τοιοῦτός τις 4124 
ὃ ἔστιν δίκαιον, ἴσον εἴς. 507 Β, 1 82 
ὅα τεταριχευμένα 572 Ε 
ὅδε τηδαηΐϊηρ “1Π]15. ΘΟΠΙΘΙΡΟΥΔΓΥΥ,᾿ “ 1Π15 

[Ἀγ ἸΠἸαΥ᾿ 403 Ε, 4250 
ὁδὸς ἄνω ἀηᾷ ὁδὸς κάτω ἴῃ ΗΕΙδΟΙ 5 

Π 303 
ὁδὸς ᾿Ομηρική όοοα 
οἷα δή 420 ἃ 
οἵαπερ ἡ δέσποινα, τοία χἀ κύων 5636 
οἴεσθαι: υΥυἹ 1} ΔΗ γπηαίνε ἔοσος 2236 Ε,1 θ4 
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(οἴου γε σύ), 6ο8 Ὁ : εἸηρῃδίῖς, ᾿τηρ] γίησ 
ὉΏΓΘΑΙΠΥ (ε.5. μέγα οἱομέν ου δύνασθαι) 
3364, 4096: ἴῃ 5εροπά ρείβοῃ, βοῖηδ- 
Ἐτη65 υ5εα Ρδγθης οί δ !ν ὄοοο 

οἰκεῖα, τά 405 Β, 443 Ὁ 
οἰκέται 465 ας 
οἰκέται ἀτιὰ ἐοικέες 547 Β 
οἰκοδομικὴ ἐπιστήμη 458} 
οἴκοι εἶναι ἀπιὰ οἰκεῖν ὅοο Ε 
οἶμος 4208 
οἷον, Δάνεγθϊαὶ, τε “5 1 τννεῖε ̓  478 Ὁ 
οἷον, ὡς, ὥσπερ εἴο., ᾿πίτοάιποίηρ ἃ οοτη- 

Ῥαγίβοη ἴο {]]ιβίγαΐε [ῃ6 οἴδιιβα νυν] ἢ 
[Ο]]ονν5 (6.5. οἷον ἄλλοι ἄγρους τε κεκτη- 
μένοι κτλ.) 410.Α, 5154, 5288, 5898 

οἷος Πα ὅς 4844, 4878 
οἷος ὙΥἸΓ ἰηΐ. 251Ὲ 
Οἰχαλίας ἅλωσις ὅοο Β 
ὀλιγάκις καὶ ὀλίγος 4018 
ὀλιγαρχία 338 Ὁ ἃ]. : ἀεβηϊξίοη ἀπά ἨϊπίΟΥΥ͂ 

οἵ τῃ6 ψογὰ 5ροῦ. 866 αἷβδο [πῆφρχ ΠῚ 
Οἰραγελγ 

ὀλιγαρχικός ἀπ ὀλιγαρχικῶς ἴῃ ἃ απαϑὶ- 
ΕἸΥΙΔΟΙΟΡΊΟΑΙ] 5Εη58 551 Ε, 5554 

᾿Ολυμπικῶς τῷ σωτῆρι 5838 
ὀλυμπιονῖκαι 465 Ὁ 
ὅλῳ καὶ παντί 4 ςα 

ἱΟμηρίδαι 509 Ε 
ὅμοιον ἀπα ἀνόμοιον, σεποτγα]ςαϊΐοη. οὗ 

3490 
ὁμοιότης, ἴπ6 Ρυϊποῖρὶα οἵ 545 6, 546 Οσ, 

11 2917-- 301 

ὁμοιούντων τε καὶ ἀνομοιούντων, τηεαπίηρ 
οὗ, ἴπ ΡΙαίοβ Νυμθευ 1ΠΠῸ 212. 9214, 
2958---802 

ὁμοίωσις τῷ θεῷ. 
ἑῥαΐζογε ἐο Οοα 

ὁμολογεῖν ὙΠ εἶναι οτηϊ 6 374.Α 
ὁμολογία ἀπα ὁμολογουμένως οἵ ἀρτεετηεπὲ 

Ῥαΐννεεῃ ῬΥ͂ε 1565 Δ Πα σοπο βίο Ἐ55. Ὁ; 
ΒΙΟ Ὁ 

ὁμολογία οἵ ὀξύ ἀπα βαρύ -- ἁρμονία 398 Ὁ 
ὁμόνοια καὶ φιλία 351}, οἵ. 378 6, 4324 
ὁμοπαθής ἀπ ὁμοιοπαθής 464 Ὁ 
ὁμόσε ἰέναι το α 
ὀμφαλός 457 Ὁ 
ὁμωρόφιος 417. 
ὄναρ Δάνεγθ!α] 574 Ὁ 
ὄναρ ἃμὰ ὕπαρ 4438, 5768 
ὄναρ, τὸ ἐμὸν ἐμοὶ λέγεις 5632 ἢ 
ὀνειροπολεῖν 5346 
ὀνειρώττειν, 5αϊὰ οὗ παι Ππουηαίϊοαὶ ςἰπᾶϊε5 

5330 
ὀνομάζειν τι ἐπί τινι 4036 
ὀνομάζεται δύο 4708 
ὀνομαζόμενα --ὀνόματα ὄντα 5876 
ὀνοματομάχοι 454.Α 
ὀξυτάτην δρόμου ἀκμήν 4608Ὲ 
ὅπῃ αι ὅποι 4258, 556 
ὅπῃ σοτηθῖηθα ἢ ὅπως ἴῃ ἴῃς ἰάϊοτηαῖῖς 

εἴτε ὅπῃ ἔχει καὶ ὅπως 6121 

566 Ἰπάεφρχ 11 «4::1γι2- 
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Ὅπλων κρίσις, ἴῃς, οἵ ΑΘβοἤΎ]5 3834 
ὅποι ἀπᾶ εἰς ὅ τι τό α 
ὁποῖος δῃᾳ ποῖος, ὁπόσος απ πόσος, ὁπό- 

τερος Πα πότερος 348 Β 
ὁπότε ἴου ὅτε οἵ ο7΄.. γεζία 332.Ὰ 
ὅπως 11 5.0]. δἰζευ ρσγείθυια ἴθ η58, νΘΥῪ 

γάτα ἴῃ Ρ]αΐο 541 Ε: 1 ραβδί ἴθηδε οὗ 
1Π6106., 450 γαγα 378.Ὰ 

ὅπως μὴ ἐρεῖς ἀπ τπ6 {πὸ 326 Ὁ 
ὅρασις Ξε “ἴπε οὶ οἵ 5ισῃϊ᾽ 508 Ε 
ὁρατόν ἀῃιὰ δοξαστόν. ὅε6 δοξαστόν αγα 

ὁρατόν 
ὄργανον ψυχῆς 11 188 
ὀργή ἀπὰ θυμός 4.20 ἃ 
ὀρέγεσθαι 572 Δ 
ὀρθὴ δόξα. 8:6 Ἰπάοχ 11 ΟἠΖῖον εἴς. 
ὁρμή ΞΞ “ ᾿πηρ.]56,᾿ “βίαγε ᾿ 5ού Ε 
ὅροι, Υαυιϑῖςα] 56 η56 οἵ 443 Ὁ: τῃηϑδηϊηρ οὗ, 

ἴῃ ατεεὶς ρῃγϑιοβ 546 Α, Β, 1Π| 271 ἴ.,᾿ 
416 7:., 292 

ὅρος Ξε΄ ἀεβηϊοη᾽ 3374 (ὁ φύσει ὅρος τοῦ 
δικαίου), 5516 

ὀρύγματι, ὁ ἐπὶ τῷ 4308 
Ὀρφεοτελεσταί 5048 
ὅς Δ ὅσπερ 5218 
ὅς κε ϑὰιι5. 3044 
ὅσα Δἄνεγθῖαὶ! 456 ἃ 
ὅσιοι, ἃπ ΔΡΡΕΙ]δίίοη οἵ Οὔρῆϊς μύσται 

3636 
ὁσιότης, ἴπΠ6 νἱτίπε οἵ 386 Α, 4278 
ὀσμῶνται καθ᾽ ἅδην, αἱ ψυχαί, της Ηξετα- 

ΟΠ ΠΘαῃ βαγίησ 5848 
ὅσον δυνατόν 4458 
ὅσον γ᾽ ἂν δύναμις παρείκῃ 3748 
ὅσον οἷόν τε 4458 
ὀστρακίνδα 5216, 1 182 
ὀστρακοῦ περιστροφή 5516, 11 181 ἴ. 
ὅταν 5.6 1165 Ἔχίθ 5 115 [ΌΥΟ 6 ον ΟΓ ἔν Ὸ 

βεηΐθηοαβ 540Ε: ἰοσϑίῃευ ννΊἢ 115 ΝΕ Ὸ 
ΒΟ ΘΓ 1165: ἑκάστοτε 373 Εὶ 

οὐ γὰρ οὖν ἴπ Υ6Ρ]165 ΠῚ 198 
οὐ---μέντοι τιϑδε 1ηοΙγοραίν εν 330 Β, 

521 Ὁ, 581 4, 5844, 5968 
οὔ φημιτεγιορο 500 Α, 534 8Β 
οὗ τοι ([Ο]οννεα δηα δχρ]αϊπθα Ὀν ἃ οδιιβα 
ἢ ὅτι 3308, οἷ, 5638 

οὐδέξξε  " αἷδὸ ποῖ’, 5328 Οἡ 550 Ἀν, 5576: 
Ξε 716---γιέζαίδηε 40 .. Εὶ 

οὐδ᾽ ἴκταρ βάλλει 5756 
οὐδεὶς ἑκὼν πονηρός 382, 3606, 580 6, 

617 Ὁ. Ε 
οὐδέν Ἰπα 6 ο]1]η8.}0]6 408 "Ὁ, 527 Β, 556 ἢ 
οὐδέν ἀῃα μηδέν 3578 
οὐδὲν δεινὸν μή 405 Β 
οὐδὲν ὑγιές 523 Β 
οὐδέτερος τ΄ ΕἸ ΠΕΙ,᾿ Αἰἴζευ ἃ περ. 5278 
οὐκ ἀγεννεῖς αῃα οὐκ ἀγεννῶς 555 Ὁ, 5204 
οὐκ αὖ 4268 
οὐκ ἐτός Βύ8δ Α 
οὐκ οἷδα ὅστις ὙΠῈΠ ΡΘυβοηδ] τείεγεηοα 

465Ε 

ΤΑΘΕΧ '. 

οὐκέτι, Ἰάϊοπγαίϊς τι586 οἵ 412 Β, 425 Ο, 
428 Α 

οὐκοῦν ϑοΟΠΊΘΕΪΠη65. δχίθπμβ ἰἴ5 ἱπίθγγοσ. 
ἔογοβθ ονεὺ ἴνγο βθῃίεποθβ 501 Ὁ: ἢ 
τίς [οἸ]]ονησ 1 129 

οὔκουν -----ΎΕ 5528 
οὔπω, 8Δῃ ἸαΙοΟΙ δίς τι586 οὗ 3526 
οὐράνιον θεῶν γένος. 5οϑ Α 
οὐρανός, ἃ ἀετίναίίοιι οἵ 500 Ὁ : τηθαηίησ 

οἵὗἁ, ἴῃ ἐν οὐρανῷ παράδειγμα 5928 
οὐσία 476 Ε 4]. ὅεε Ιηήδχ 11 “Μεγ 
οὔτε (οΥ μήτε) [Ο]]οννεα ὈΥῪ τε τε γιο)ὶ σεῖο 

71072, δεα Φέϊα7ι 430}, 538 Ε4 66 Ὁ 
οὔτε---οὔτε-- οὐδέ γε 4008, όοΒΒ. 
οὗτος, ἀεἰοεῖο ἄϑε οὗ 327 Β: τι “ἘΠ|5 

οἵ γουγβ᾽ 544 Ὁ: 5814 σοπίθιηΡ ΠΟΒ]Υ 
402 Ὁ: ΨΙῊ [οΥννασα ταῖ. 405 Β 

οὕτω δή 443, 4846 
οὕτως, ἸαἸογηδίϊς, νυ ἁπλῶς, ῥᾳδίως, νῦν 

δηὰ {Π6 {|κ6 377 Β, 473 Ε: ταείευγίησ ἴο 
ἴΠ6 τῆογα [ΔΉ 1]181 οἱ ἴννο αἰζεγηαίϊνεβ 

379Ὰ 
οὑτωσί Ῥοϊπίϊησ [ογνγατὰ 3398 
οὐχ ὅπως ΞΞ71072 ΤΙσαΌ 7107: 501 Ὁ 
οὐχ ὥσπερ, σοῃϑδίγιοίοη οἵ 4108, οὗ. 539 Ὁ, 
ότο Ὁ 

ὀφεῶδες, τὸ ἐν τῇ ψυχῇ 5908 
ὀφθαλμία 353, 6οδ Ε5 
ὄψις 507 0, δοδ α 
ὄψον ἀῃᾷ ὀψοποιική 332 Ὁ, 372, Ε 

Π 

παγίως νοῆσαι 434 Ὁ, 4196 
πάθημα, τὸ ἐν τῇ ψυχῇ 58:8 
πάθος, τπιοδεα ΟὈ]δοίν εν ἴῃ αὐτὸ τὸ πάθος 

(Ἢ τὴς δἰἤϊοίίοη 1[561{}) ὅος Β 
πάθος μάθος, ἴπΠ6 ἀοοίτηθ οἵ 337 Ὁ, 

380 Β 
παιδαγωγεῖν, ἃ ῬΙΑν ΠῚ] πε οὗ ὕύοο 5 
παιδαγωγικὴ ἰατρική “οὔ α 
παιδαγωγοί, τίτθαι, τροφοί 3736 
παιδαγωγός, ἴῃε οἤϊοε οἵ 4067 Ὁ 
παιδεία 376 Ἑ, 1164 4]. 866 [πάρχ ἢ 

“αμεαΐογε 
«παῖδες παίδων 566 α 
παιδεύειν εἰς ἀρετήν ΤΙ 16 
παιδεύειν πρὸς τὴν πολιτείαν 4248 
παιδεύεσθαι, τηϊάα]6 οἵ ΡεοΙβοηδὶ ἱπίθγεβί 

546 4,8 ἐ 
παιδιά - “Ῥαδιταε᾿ 424 Ὁ, οἵ. 536 Ὁ, 5370: 

ἴῃ σοηῃθχίοη γΊΓἢ το] σίου γἰΐας ϑύς Ε 
παιδία Ξε’ θογῃοοά ᾿ 5376 
παίζειν, νυν ἢ ἃ Ῥ]ΑΥ Οἡ παῖς 536 Ἑ, 545}: 

οἵ γε]ρίοιιβ σα] Ὀγαιοηβ 364 Ἑ: 5αϊά οὗ 
ΠἸτουΑΥν νοῦ 536 6 

παῖς, υϑεα οἵ ἱπιίθ]]βοίιι8] πῃ θυ οῦβ 368 α 
(ὦ παῖδες ἐκείνου τοῦ ἀνδρός) 

πάλιν -- “ σοΠνΘΥΒΟΙν ̓  434: Ροϊηΐβ ἃ οοῃ- 
γαβί 510 Ὁ, Ε (ἐπελάθου---πάλι) 

παμπόλεις 4228 

«τῶν 



ΟΠλΛλ--- ΠΛᾺ 

πᾶν ποιεῖν αῃὰ πάντα ποιεῖν 404 Ε 
πᾶν τοὐναντίον 527 Α 
παναρμόνιον 5300 6, Ὁ 
παναρμόνιος ψυχή, 5αἰὰ οἵ ῬΡΙαΐο «πᾶ 

ἩΏλοΥ 11 298, 5058 
Πανελλήνων πρόμος 4706 
παννυχίς 5328 Ὰ 
πάντες, Ξαἰὰ ὙΠ δ ΡΒ αϑὶβ «οὐ ᾿, 570 Β, 

596 ο 
παντοπώλιον πολιτειῶν 557 Ὁ 
παντὸς μᾶλλον 5188 
πάντως 407 Ὁ (οὐ πάντως ῥᾷστον) 
παρά. ὅεε Ιπάεχ 1Π1| “γεῤοστέζογες 
παρὰ δόξαν 346 4Α: [Ο]]ονγε ὈΥ τοῖς νῦν 

δοκουμένοις 400 
παρὰ καιρόν, τηξαηϊηρ οἵ, 

ΝΟΙΎΠΕΙ 5406 Ὁ, 11 280 ἴ. 
παρ᾽ οὐδέν 556 Ὁ 
παρὰ τὸ ἔθος 4524 
παραβάλλειν ΞΞ “σοτηδ Δ]οηροιάε᾽ 556, Ῥ, 

οὗ. 400 Β: ἴῃ πηϑιπαπιδίϊοαὶ ἰαησιαρα 
Ξε ἴο ΔρΡΡΙ'γ᾽ 5274 

παραβλαστάνειν 573 Ὁ 
παραγγέλλειν 5244, 5βόν 
παράδειγμα -Ξ «ἸΠΠ]ασιγαιοη’ 360 Α, 529}, 
παράδειγμα -- “τη ο4ε],᾽ “5βἰαηάατγα ᾿ 400 Α, Β», 

472 0,, οὗ, 400 Α, Β, 548 Α. 557 Ὁ, 
διόα: οἵ τῃε ἰάοα] ΟἸΤΥ 5028 (ἐν οὐρανῷ 
--“παράδειγμα)ὶ : ἀρρ]ϊσαίϊοη οὗ {πΠ6 ννοτά 
ἴπ ατεεῖὶς θϑομδίοϊοσίοβ τό α 

παράδειγμα ΕἜΧΡΓΘ5565 {Π6 το]δίίοη οἱ Τἄθα 
ἴο Ραγεϊου]αγβ 476 Ὁ, 1178, 596 Β, 597 Β 
(παραδείγματα ἐν τῇ ἜΡΕΩΙ 

παραδιδόναιτΞε " θεαί ᾽ 331 Ὁ : ΜΙ [ηΓ. 
4“608κ 

παραιρέσεις τῆς οὐσίας 573Ε 
παρακαθίζειν χαμαί 553 Ὁ 
παρακαλεῖν 4508: ἴῃ Ρ]αίο5 ΠεοΥν οὗ 

εἀποδίϊοῃ 522 Α {τ 
παρακινεῖν, οἵ τηφηΐα] ἀογαηροιηθηΐ 5736 
παραλείπεσθαι 401Α 
παράλλαξις 5308 
παρανομία, οἵ ΠεοιοΥΟάοΧΥ ἴῃ Πλι5ΙΟ 424 Ὁ: 

οἵ σϑῆθγαὶ] Ἰανν]θββη 655 Δηα ΔηΓΙΠΟΒΊΪΔῊ- 
15Π| 527Ε 

παράνομος ὙΥ1Ὲ Ο]ΑΥ ΟἹ ΠΊιι510 8] 56 η86 οἵ 
νόμος 424 Ε 

παράνομος Ξε “ αηπαίαγα] ὁ 558 Ὁ, Βύᾳ Α, 
5714, Β 

παράπλειος, ἃ σοχ 1 λη]  300.Α 
παρασκευὴ φιλοσοφίας 5288 
παραστήσασθαι 5558 
παρασχεῖν δίκην 4056 
παρατείνειν -- “ἴο ΔρΡΡΙγ,᾽ 

5274 
παραφέρεσθαι Δηα περιφέρεσθαι 55.4.8 
παραφέροντες, ἴΠ6, ἴῃ [Π6 51 π}1186 οὗ 1Π6 

(ανε 5148 
παρεκβάσεις ἴπ (Π6 Ρο] σα] {ΠθοΥν οἵ 

Αὐϑδίοι!α 338 Ὁ 
παρεσκευάσθαι ἄμεινον 3626 

1ὴὼ ῬΡ]αΐο᾽5 

σόησ γιαίΐίλ. 

495 

παρέχεσθαι -- οἷ “0 ῥ᾽αέδεγ 421 Ὁ, 554 Ὰ, 
Ι 282 

παριαμβίς αῃὰ παρίαμβος 4008 
παριέναι καιρόν 46 0Ὲ 
παριόντα, ἴῃς, ἴπ {Π6 ΔΙ]Θσοτν οἵ {Π6 ὕανε 

5158, 1178 
πολιρυτῆηξι ἀοοίσπθο οὗ ἴῃ {πὸ {Ππθοῦν οὗ 

1άεα5 476 "Ὁ, 5ού Α, 1 118: υϑεὰ ψΊΓ- 
οι τοῦ. ἴο ἀφα5 437, 4288 

παρρησία, ἃ νναϊοῃννοτγά οἵ ἀδιποογδου 5578 
πᾶς πὰ ὁ πᾶς θοδϑα 
πάσχειν ΠΑ ποιεῖν 4374 
πατὴρ τοῦ λόγου ατπιὰ {Ππ6 [πὸ 360 ἢ 
πατρῷα, τά 568Ε, 5744 
παύειν, ΜΝ ἸΓῃ Ἰηΐ. τό Ὁ : ν ἢ ρατί. (παῦσαι 

ζῶντα) 5508, 1Π 814 
παχεῖς, ἃ πἰοκηαιηθ οἵ ατεεῖκ οἸρατοῃς 

556 }Ρ 
πείθειν δῶρα καὶ θεοὺς λόγος 300Ὲ 
πεῖνα ἀῃα πείνη 5854 
πεινᾶν, ἃ ΥᾺΥΘ τηδαηΐησ οὗ 521 Α 
πέλαγος τοῦ καλοῦ 403 Ὁ 
πενέσται 5478 
πεντηκοντουτεῖς 540 Α 
πεπηγέναι πρός ύοΞΑ 
πέπλος, ὁ, αἴ {πΠ6 Ῥαπαίμεπαθα 3786 
πεποιῆσθαι πρός 5988 
πέρα τῶν ἀναγκαίων 403 Ε 
περαίνειν, τηλι5ῖο0 8] 5θηβε οἵ 5324 
περαιτέρω [ΟἸ]οννεα Ὀν σοη. 4078 
πέρας απια ἄπειρον ΤΙ 292, 300, 506 Β 
περί. 566 Ιπάεχ 11 Φρεβοσέλίονες 
περιαγείρεσθαι 621 6, Ὁ 
περιαγωγή 5186, ἢ, 5216 
περιαιρεῖσθαι ννἱῖἢ ἴννο δοοσιιδαίϊνεβ 1 127 
περιβόλους οἰκήσεων 548 ἃ 
περικάτω 510, Β, 11.181 
περικόπτειν 510, Β 
περικρούειν 11 Ὲ 
περιλαμβάνειν, τηδίΠοπγαί! δ] 

546 4, Β, ΠῚ 289 
περινοστεῖν 5581 
περίοδος Ξε “ Ῥεγ]οά οἵ ρεβίδιϊοη ᾽ 546 Α, 

11288---298 : -Ξ “ρευϊοά᾽ ἔγοῖὴ ΟΠ ἱποαῖ- 
Πδίϊοη ἴο ἃποίμευ 617 ἢ : ιιε4 Ξοιηθ- 
{ἘΠ πη 65 ἴῃ Ρ]λγ, Ἱἢ γοξ. το [Π6 ἀϊατηδὶ 
τονο]υιοη5 οὗ [Π6 ἤθανθηβ 11 299 72. 1 

περίοικοι 5478 
περιφέρειν ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς ὕοο Ὁ 
πεττεία 4228 
πεφυκέναι πρός όοΒ Α 
πηκτίδες 3096 
πηλός ἴῃ ΟΥΡΗΪς Θϑομαίοϊορίοαὶ ρῥἱοΐαγοβ 

362} 
πίθηκος 5908, ὅ206 
πίθος τετρημένος 5868 
πιλίδια 4ο6 Ὁ 
πίστις, ςοῃποία[ςίοη οὗ, ἴῃ Ῥ]αἰοΟὨἶβπὶ 511 Εν 

ΠῚ 168 [., ὅοΙ Ε 
πλανᾶσθαι, ᾿ι56εα τηθίδρ σία! ὶν 484 Β, 
86 κ 

56η586. οὗ 



496 

πλάττειν, ταείαρῃουῖςαὶ] πε οὗ 377 Β: ψ ἢ 
τεῖ. ἴο τηδβϑασα 377 0, ἴο πηοᾶε]β οὗ 
ΘεοΠΊΘΙΤΙΟΑ] ἤσιγεβ ΞΙΟῈ 

Πλάτωνος ἀγαθόν, Βα] Γ-ῬΓΟνΕΓΌΙΔ] ἴοΥ Βοπιε- 
τὨϊηρ Οὔβοῦγα ΟΡ 

πλέον ἀπ πλεῖον 588 Α 
πλέον ἔχειν 3408 
πλῆθος ἐλευθερίας 503 Β 
πλήν γε ἴογ πλήν γε ὅτι 426 κ 
πλήρωσις ἴῃ ΠοΠμπαχίοη ΜΠ {πε {Πεβοῖν οὗ 

ΡῬΙ]εαβιγα 5618, 5823 ΒΗ. ὅ6εε6 [πάρχ 1 
Ῥίεαξεγε ἀγα ἰδασι765 

πλησιάζειν 4008 
πλινθίον τ- αὐαξιεδ 4228 
πλούσιοι, Δ΄ Δρρε]]αίίοη οὗ οἹραυοῃβ5 

κύό4Ε 
πλούσιοι τὰς ψυχάς 5478 
πλουτοκρατία 5506 
πλοῦτος, ἴπ6 Ρ]πτγα] οὗ 364 ἃ 
πλωίζειν 388 Α 
πόδες ἀπὸ ἄρσεως ἀῃα ἀπὸ θέσεως 4008 
πόθος, ἀεπηιίοη οὗ 573.Ὰ 
πόθου κέντρον 573.Α 
ποιεῖν --" Ρ᾽οίαγε,᾽, “Ταργεβεης᾿ ὅοο Ο, 14. 
ΜῈ δος. δπα ἃ Ῥδυίοῖρὶα 3908: 
Ξε “Ῥρσοάποε᾽ 422 Α, 444 Ὁ, 523 Β, 581 Ὁ 
(ἀργύριον ποιεῖν) : ἴῃ ρᾶβδῖνε βοιηθί! Πη65 
Ξ- “Ῥε δοσοιηίθα᾽ 4081, 5386, 573 Β, 

5714 
ποιεῖν τί τινα 5365 Α, 407 Ὁ 
ποιεῖσθαι ὑφ᾽ ἑαυτούς 348 Ὁ 
ποίησις. ὅεε Ιπᾶεχ ΠῚ ζοδέγν αγαὶ ἤοδές 
ποιητής, ὃ, 56 οὗ, ἴὴ σιοίφίομϑ 370 Εὶ 
ποιητικὴ ἀνθρωπίνη ἀῃαᾷ π. θεία ΤΙ 158 
ποικιλία -- " ςο]οιτησ,᾽ “ νατ]εῖν οὗ σο]οιγ᾽ 

373, 401Α 
ποικίλλειν Ξε “ἴο ἀερίοΐ ἴῃ την ΠΟΙΟΙΓΒ ἡ 

378 Ο: Ι͂ῃ ρᾶββῖνε, ϑεᾶ οἵ {με βξίδιβ 
Εἰ 6] ΠΙ5ῃϊηρ [ΠΕ 5ΚΥ 5206, Ὁ: Δρρ!]ϊεὰ 
ἴο ἀεπιοούδου (πᾶσιν ἤθεσιν πεποικιὰ- 
μένη) 5576 

ποικίλματα, 5414 οἵ [Π6 “5ρδηῃρΊεβ ἴῃ 
[Π6 μεανεῆβ 5296, ἢ 

ποικίλος, οὗ ἃ πηδηγ-Οο]οιγεα σαιτηθπὶ 
(ἱμάτιον ποικίλον) 5576 : {Π6 Δη{Ππ65ὶβ 
οἵ ἁπλοῦς 10. : ΔρΡΡΙΙΕα ἰο {πε ἀεπιο- 
οταῖϊς τηΔῃ 561 Ε: 5αἰὰ οὗ )εβῖσε 588 Ὁ, 
οἵ. 5ΒότΕ : ερι{πεΐῖ οὗ [Π6 βίαυγυ οἰγοὶα 
616 Ε 

ποῖος; ΞΞ- “Μηδ ἢ 3301. Β: ΒΟΙΠΘΓΠΊ65 
ἀεγβῖνε (ε.σ. ποῖος Κτήσιππος :) Ὁ.» 
522 Ὁ, 5264 : σδῃ ἜχρΊεββ ἱπούθά αι} {Υ 
ΟΥ̓ ΟΠΑΕΥ͂ 4296 

ποῖος ἀῃα ὁποῖος 400 Α, 578 Ε 8]. 
ὁποῖος εἴς. 

ποιότης ῬΕΥΠΔΡ5 ἃ Ρ]αΐομπϊο οοϊπαρα 477 Β 
πόλεις παίζειν 422 Ὁ, ΒΕ, 487 Ο 
πολέμιοι φύσει 470 6 
πόλεμος. ὅ8εε Ἰπάρχ 11 ἤζα7 
πολιὰ φύντα 11 291 
πολιοκρόταφοι 11 296 Γ. 

5368 

ΧΨΦΧΦΦΡΕΧ 4 

πολιτεία ἐν ἡμῖν ἀπ ἐν τῇ ψυχῇ 439ῈΕ, 
586 Ὁ, 6οϑ Β4]. ὅ8ὅεε ἱπᾶβθχ 1ΠΠ 7παΐζ- 
σἱαπαΐ εἴς. 

πολιτεῖαι, ᾿ιϑιι4] ο᾽αϑϑι Ποδίϊοῃ οὗ, ἴῃ ἄτεεοα 

338 
πολιτικὴ ἀνδρεία 4506 
πολλὰ ποιεῖν ἐκ τοῦ ἑνός 422 Ε 
πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί 5818 
πολλάκις -- γογίο (αἴτεον μή εἴς.) 422 Ο, 5848 
πολλοί: οἱ πολλοὶ κακοί 379 6. 8:6 αἶξο 

[πάρχ 11 ἤ7αγιν, ἐλε εἰς. 
πολλοῦ δεῖ 578 α 
πολυκέφαλον θηρίον 588 
Πολυκράτους χρήματα 336 Α 
πολυπραγμοσύνη 4346 
πολύς, ὁ, ἃ5 ἴῃ ὁ πολὺς λεώς, αἱ πολλαὶ 

φύσεις εἴς. 473 Ὁ 
πολυτελής Βο76 
πολυχορδία 3006 
πολύχορδος αὐλός 300 Ὁ 
πονηρός Δι πονηρία, τηδαηΐϊηρβ οὗ 335 Β, 

5755 
πόρρω εἶ περί 3438 
πόρρωθεν φαινόμενα, τά 5238 
πότερον ππάαεοχκίοοα 4866 
πούς ἴῃ ΥΤῆγ(τηϊοα] ΠΕΟΥΥ 4006 
πράγματα, νῖάς οοπποίαιίοη οὗ 476 6 
πράγματα παρέχειν 5318 
πρακτικὸς βίος 520 ( Δ]. 

Ζῆνα; εἴς. 
Πράμνειος οἷνος 405 Ε 
πράξεται, Ῥαβδῖνε τι588 οὗ 4524 

ὅε6. ἴπάᾶρχ 11 

πραότης 558 Α: οἵ ἴπΠε6 Αἰπεηΐδαη Ποῖῆο5 
ἘΌΘΑῚ 

πράττειν τὰ αὑτοῦ ἀπ τὸ αὑτοῦ 4533 Β, Ο, 

442}0--4430 
πρεσβύτερος, ΜῈ τεΐίεγεποθ ἴο ϑοοζαΐεβ 

4096, Βύο»Ὁ 
προβλήματα 5308 
προδοσίαι 4433, 6158 
προεδρία 465 Ὁ 
προηγμένα, ϑίοϊς {ΠΘΟΥΥ οὗ 357 Β,Ο 
προησθήσεις 5846 
πρόθυρα καὶ σχῆμα 3656 
προκείμενος 5558 
προκοπή 571 Ε 
πρόκριτοι 537 Ὁ 
προλυπήσεις 5846 
προμήκης 5466, 1| 284 
προοίμιον 357 Α, 5106 
προπαιδεία ΞτοΓ α«]. ὅ6ε6 ἱπᾶεφχ 1Τ| 2) 7γ0- 

Ζ2αεαδιείῖς δέμαἶϊες 
προπαρασκευή, ἴῃ, ἴῃ ἀνεῖηρσ 450 Ὁ 
πρός. ὅεε Ιπᾶβθχ ΠΠ 2 γεῤοσεέζοτις 
πρὸς ταὐτόν ἀῃὰ κατὰ ταὐτόν “536 Β 
πρὸς τὸ γῆρας 5526 
πρὸς τὸ πῦρ 372 Ὁ, 4208 
προσγενέσθαιΞτε “ἴο Ὀεοοπηα 450 375 Ε; 

ὉΝ 275... ὉὍ07 Ἐ 
προσεκβάλλειν -- " ἴο φῬτοάιιςε,᾽ ἴῃ πηαίπε- 

τηδῖϊ 8] 56 Πη586. 527 ἃ 



ΠΛλΑ---ΟΥ̓Μ 

προσέχειν -- ἠγιστεῤε7 αδεγε 5:1 Ὁ 
προσήγορος 5468, 1198, 298 ἢ. 
προσῆκον τα' ΡΥΟΡΕΙ οοπαϊοι᾽ οΥ Δαΐγ᾽ 

3328, οἵ. 4428Β: υϑεᾶὰ νι ἀουθ]α 
ΘΟΠΒΙΓΠΟΙΟΣ 525 Β 

προσθεῖναι ἀϑεᾶ ΔΌΞΟΙαἴΕΙΥ 3354 
προσίζειν 564 Ὁ 
προσκυνεῖν 308Ὰ 
προσκυνεῖν ᾿Αδράστειαν 451ΑᾺ 
προσλαμβανόμενος φθόγγος 443 Ὁ 
προσοδιακὸς ῥυθμός 4008 
προσπεφυκέναι 510 Α, Β 
προσπολεμεῖν 3328 
πρόστασις ἀῃιᾷ προστήσασθαι 500, 577 ἃ 
προστάτης τοῦ δήμου 5ύᾳ Ὁ, 565 6, εἴ. 

572 
προστατικὴ ῥίζα 565 Ὁ ͵ 
προστιθέναι, τααῖΠ πηγαί ϊοα] 56 οὗ 5274 
πρόστυμμα 429 Ὁ 
προσφέρεσθαι νγῆετε νγε ἐχρεοΐ προσφέρειν 
562 

προσφερὴς τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ 4948 
προσφυής --΄ ἱποογροτγαίε ὙΠ᾿ 510 Α, Β 
προτίθεσθαι ὅο3 α 
πρῶτα γένη, τά (45 πῃ πρώτη ὕλη εἰς.) 

5816 
πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον 5008 
πρῶτον φίλον, ἴπΠ6, ἴπ Ρ]αϊοπίβιῃ 1172 
πταίειν πρὸς τῇ πόλει 5538 
Πυθαγόρειος βίος ὅοο Β 
πυθμήν Τὶ9΄ 216.6. 86:6 «͵'5ο ἐπίτριτος 
πυθμήν 

πυθόχρηστοι 4527 α 
πυκνόν, πυκνότης, πυκνώματα εἷς. ἴῃ 

Δ ΠοΟΙΘπΐ πηυβῖσαὶ ΓΠΘΟΥΥ 5231.ΑᾺ 
πυκνός --" Ο]Ἱοβα-σταϊπεα ᾿ 51 Ο α 
ΠΠυρόεις ὅτ6 Ε8 
πῶς βιωτέον, ἴῃε, οἵ ϑοογαίεβ. 352 "Ὁ 
πῶς δ᾽ οὐ διαφέρει; 4538 

Ρ 

ῥαψῳδοί 373, 395Ὰ 
ῥέθη ἴῃ ἩοΙηΕΥ 386 Ε 
ῥέποντε τοὐναντίον ΞΞ0Ὲ 
ῥεύσας υπαίτϊς ἔοΥ ῥυείς 5445 
ῥῆσις ὅο5 Ὁ 
ῥητός, οἵ ταῖϊοπαὶ φυδηἐ 165 ΟΥ̓ 11Πη65 534 Ὁ 
ῥίψαντες τὰ ἱμάτια 473 
ῥύμματα-:" ἀείεγρεπίβ᾽ 42908Ε 

Σ 

Σάθων, ΑπΕβιῆδηθϑ᾽ πο ϊκηατὴς ἔοσ Ρ]αΐο 

476 Ὁ 
σαρδάνιον ἀνακαγχάσαι, γελᾶν εἴς. 3374 
σαφήνεια 478 Ο, 500 Ὁ, 5116 
σαφής -α' ΟἸδαγ᾽ δηὰ Ἅ“{τιθ᾽᾽ 5116 
σηκός 46ὅοα 
σημείων πομπαί 3828 

Ἁ-. Ἐν; Ἐ, 

4907 

σιγαὶ τῶν νεωτέρων 455, Β 
σιμός 474Ὁ 
σκαιότης ΞΞ “᾿Ἰπερ{πᾶδ᾿ 411Ὲ 
σκευαστά 5148 : ἰτεαϊξα 45 [6Ξ5 τϑα] δπ 

φυτευτά 5156, 5328, 6, δρ6Α: [Ιάξᾶς5 
οὗ, τεσοσηϊβεα ὈγῪ Ρ]αΐῖο 5096 Β 

σκιαγραφεῖν ἀπιὰ σκιαγραφία 305 6, 523 8, 
5838, 5868 

σκιαμαχεῖν 520, 586 6 
σκολιός κού α 
σκότιος 4618 
σκύλαξ, νι ΡΥ οπ φύλαξ 3754 
σκῶρ ἀείνων 363 Ὁ 
σμικρός ΠΟΥΩΠΙΠΟΠΕΥ ἴπαπ μικρός ἴῃ Κεῤ. 

490 Ὁ ὸ 

σμικρολογία 486 Α, 5588 
σοφία 4288 4]. ὅεε Ιπάερχ 11 ἢ εαϊογε 
σοφίζεσθαι, οἵ 1ῃ6. εἰγτπο]οσίϑίηρ βορϊβῖ 

500 Ὁ 
σοφιστής, 5414 οὗ ἃ οενεῖ ραϊηΐεσ 5906 Ὁ: 

566 Αἷβο [πάεξχ 11 ϑοῤάξεξς εἴς. 
σοφοί, οἱ, ἃ γᾶν οἵ ἀεξου θὴρ της ΟΥρῃϊα 

ὈγοϊΠουποοα 582 Β, 1Π| 818-- -380 
σοφός : ἃ [ἈΞ] ΠΔ]6 εριπεῖ οὗ ργαῖβα ἰπ 

ΡΙαΐοβ {Ππ|6 331, 3258: ἀπ φαβονοο 
ΔΡΡΙΙΕα ἴο ροεΐίβ 480 Β, κόϑ Α, δη 
ῬΑΥΓΟ]ΑΥν ἴο Ἐπιτρίάε ξόϑα, ψῆὸ 
γγὰβ5 Βἰτηβε]Ε ποίοτίοιιβὶν δα ἀϊοϊεα ἴο {ΠῈ 
ννοταὰ 1Ρ. ἀπᾶ ὅο Β ; 

σπέος ἠεροειδές 514. 
σπεῦδε βραδέως 5528 Ὁ 
σπονδῶν σύγχυσις 3708 
σπουδάζειν )( παίζειν Ξοο 
σπουδάζειν ἔν τινι 500, ἐπί τινι 5004, 

πρός τινα 4038 
στάσις. ὅεε6 Ιπάεφχ 11 “ιαεΐζογε 
στέγον, τό, ΜΠ τεῦ. ἰο ρατί οὗ [Π6 βοὺ] 

3868 
στερεομετρία 557 Ἢ ἢϊ., 528 Β--ἢὡ. ϑ8εὲ 

[πάθχ ΤΙ| «ϑδεγεοηηογγ 
στερεός 3488 
στιβάδες 3728 
Στίλβων 616 Ε 
στραγγεύεσθαι 472ΑᾺ 
στρατεία Δῃὰ στρατιά ,468Ε 
στύψις 420} 
σὺ καὶ ἐμοὶ ἐρεῖς 5736 
συβωταί 3736 
συγγίγνεσθαι 329, 5608: ἰπ 80γ.- “ἴο 

τηθεῖ ̓  ἴῃ 5οοΐδὶ ἱπίθγοοισβα 3306 
συγγνώμη ΞΞ " σοπδίἀδγαίε 655. 558.ἃ 
συγγνώμη ἀδελφῷ βοηθεῖν 362} 
συγχωρεῖν ὙὙἼῊ ἰηξ. Ξε αρτεα ἰο᾽ 470 Ὁ : 
ἢ ἔνγο αἰβίϊπος σοπβίγιοίίοης «6 ς 

συζυγείς ΞΞ ̓  τηατγ 6 ὙΠ ὁ ΟΥ̓“ πλα]τἰρ] δά 
ν᾽ 536, 1 277 

συκοφάνται ἴῃ τρεῖς οἰϊίε5. 553 Β 
συκοφάντης ἀπὰ συκοφαντεῖν ἐν τοῖς λόγοις 

340}, 3414 
συλλογισμὸς ἐξ ὑποθέσεως 1114 
συμβιβάζειν ΞΞ ' ἄγαν σοπο] υβίομβ᾽᾿ βος ἃ 

32 



4οὃ 

συμβόλαια 5333 Α, 

συμβ.) 
συμμεμυκώς 5208 
συμπάθεια, ταραϊοα] 462 Ο : Ρο]ἰοα] 1. 

δῃηᾶ 4653κ 
συμπάσχειν ὅο5 Ὁ 
συμπίπτειν Ξ- “ σοδ]εβοθ ᾽ 473 Ὁ: ΞΞ “οῃίπης 

τοσεί με 408 Εὶ 
συμπόσιον τῶν ὁσίων 5630 
συμφέρον, τὸ τοῦ κρείττονος 338 Ὁ, 3406 
συμφωνία, ἴῃ ΟΥ̓́ΘΕΙΚ Τῆι] 430 Ε, 4324, 

531.4,06, 11 294 
σύμφωνοι ἀριθμοί, {π6 οΡ]εοίΒ οἵ {για 

ΗἩδυγηοηΐοβ, 531 Ὁ, 1169, 10θ5---1607 
σύν. ὅεε Ιπάθχ Π1 2, γδῤοοστξίογις 
συναγωγή ἴῃ Ρ]αίο᾽5 Πια]εοίϊο 5348, 1118 
σύνδεσμος 520: 5414 οὗ {πΠ6 ᾿Ισῃξ ψΒΙΟΒ 

ΘΊΓα]65 ἴΠ6 Ὠδανθηβ 616 Β 
συνεπιστατεῖν 5286 
συνοπτικός 5376 
συνορᾶν 5376 
σύνταξις 4616 
συντονοιαστί 1 202 ἴ. 
συντονολυδιστί 1 202 ἢ, 
συντόνως ζῆν 6108 
συνωμοσίαι 565 Ὁ 
Συρακοσία τράπεζα 404 Ὁ 

σύριγξ 399} 
συσσίτια, ἴῃ Ρ]αΐο᾽ 5 οἰἴγΥ 4τό Ε 4]. : ἴῃ {ΠῈ 

ΓἘΙΠΔΥΟΠΪΟΑ] βίαΐε 547}, 5518 
σύστασις λόγων 457Ε 
σύστημα μονάδων, ἃ ἀεῖ. οὗ ΠυϊηΡΕΓ 5254 
συστοιχία, {πε Ῥγίπαρογδδη 11 214 71. 
συχνός 376 Ὁ 
σφαδάζειν ἀῃὰ σφαδᾳσμός 570 Ε 
σφενδόνη Ξε “ἴῃς Ὀ62Ζ6]᾽ οἵ ἃ τίηρ 300 ἃ 
σφόνδυλος ὁτό ο, Ὁ 
σχεῖν ἸηρΎΘπβθῖνα 5τῦ Ε, 520 Ὁ, 527 Β, 5658 
σχῆμα-Ξ “οαΐνναγα 5ῃονν,᾿ “Παρρίηρβ᾽ 3656 
σχήματα, νἱ510]6 ἀηα τηδι Παμηδίϊοαὶ 510 Ὁ, 

οἵ. 529, Ὁ (σχ. ἀληθῆ) 
σχηματίζεσθαι 577ῈᾺ 
σχηματισμός 404 Ὁ : σχ. 

425 Α.8 

σχολὴν ἄγειν ἐπί τινι 3748 
σῴζειν οἵ τλοτα] βαϊναίίοη 4174, ὅτι Ο, ἢ 
σῶμα σῆμα 5838, 1| 879 
σωτῆράς τε καὶ ἐπικούρους 4638 
σωφρονίζειν 3808, 4714 
σωφροσύνη, τεεὶς σοποσρίϊοη οἵ 380 Ὁ. 

566 αἷδο [εχ 11 7 ηι267 α7ε6 

4:15 Ὁ (χειροτεχνικὰ 

τοῦ σώματος 

ἐν 

τἀγαθόν 521 ἃ. ΕῸΓ ἰ(5 τηρίαρῃγϑιοδὶ 
56η56 566 [πήφχ 11 Ονοα, 116 7άξα οὗ 

ταμιεῖον 5483, 550} 
τἀναντία 5Ξοτηείϊπηε65. ᾿πθο] 1 Π80]6 527 Β 
τἀναντία ἀπ ἐναντία 602 Ε 
τάξασθαι 4ατό Ὁ 
ταράττειν υϑεα ΔΡΞο] ΕἸ 5648 

ὙΨΦΦΧ ἢ 

ταραχή 577 Ὁ,Ε 
τάττεσθαι εἰς 4616, 1 360 
τάττεσθαι κατά 555.κ 
ταύτῃ 50τὴ5 ῸΡ ἃ ρτγεοβάϊηρ οἴδιιβα 3306: 

Ξε ἐσίο ριοαο 4876 
τάχα -- “Ξοοῃ᾿ βού α 
τάχος, τὸ ὄν ἀη τὸ γιγνόμενον 520 6, Ὁ, 

11 1817 
τε ἀνακόλουθον 3738, 4063 Ὁ, 522 Β, 5754 
ΤΕ: πϑεα ἴο σοηπεοΐ οἸδιι565 407 Ὁ: ΒΥρεζ- 

Ῥαΐοῃ ΟΥ̓ ΞΕε μΠ]Πρ- ΠΥρουραΐοῃ οὗ 427 Ὁ, 
4524, 465, 472Α 

τείνειν διὰ παντός 6τό Β 
τεῖχος, τὸ βόρειον, τὸ διὰ μέσον, τὸ Φαλη- 

ρικόν 4398 
τέλεος εἰς 360 Ε 
τελεταί 5365 
τελευτῶσιν 1.4. τελευτῶντές εἰσιν 5526 
τετράγωνος αὐτός, οὗ ἃ τηαι Πεγηδίϊοδὶ βηαγα 

ΞΙΟ Ὁ 
τετρακτύς, [ῃ6ς Ῥγίπαρότγθδη [1 293 
τετράπηχυς 426 Ὁ 
τετράφαται 5338 
τευτάζειν 521[ῈἘ 
τέχναι υϑεαά ΟΥ̓ τηδίΠεπηδίϊοαὶ βοΐθποθϑ 

ΒΙΙ16, 1169, 1064. 8:6 ἱπάρχ 1 
ΚΖ. Εἴ: 

τέχνη, ϑίοϊς ἀεῖ, οἵ 4093 8. 
ΠΕ ΤΠ 7. εἴο: 

τέχνην λαβεῖν 488 Ὁ 
Τῇ Δανευθίαὶ 11 284 71. 2 
τι, ἴπ6 ᾿πάθο] πα ]6. 527 8Β 
τί ἀξιοῖς παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι; 537 Ὁ 
τί δέ 232 Ἐ, 2422 Ὁ, 4250.) 4701, ΒῚΠΒ 
τί δ᾽ οὐ μέλλει; 340} 
τί λέγεις σύ; 8Δῃι ΘΥΙ5[1Ο ἔΟΥπλαΐα 3329 Ὁ 
τί μάλιστα 4408 
τιάρα 5536 
τιθέναι «ὅτ ο:- ὈῬυγγ᾽ «0οα 
τιθέναι ἀνάγκην 464Ε 
τιθέναι κατά 1Ι| 81 
τιθέναι νόμους ἀπ τίθεσθαι νόμους 3306 
τίθεσθαι τὰ ὅπλα 4490 Ε 
τίκτειν ἐν 406 ἃ 
τίκτειν τῇ πόλει 4608 
τιμᾶν 4τ56 
τιμαρχία ἀπ τιμοκρατία 547 Ὁ ἃ]. 

Ιπᾶάθχ 11 Ζέηιαγελν εἴς. 
τιμή 1.4. τὸ τιμᾶν 5365Α 
τίνα οἴει καρδίαν ἴσχειν; 4016 
τίνειν ΞΞ- “ῬΆΥ ἴοΥ,᾽ “εχρίαΐϊθ ᾿ 3944 
τινός, τά--' τεϊαίΐνε {Π|πηρ5᾽ 4304 
τις: δαάβ ἃ ἴουοῃ οἵ νᾶριιθηεθββ 3280: 

ΕΧΡΓΕ5565 οοηίοιηρί 363 Ὁ, 5381 Ε: βοτηξδ- 
ΕΠΠη65 σοῆνευβ ἃ ΡῬΘύβοηδὶ ταείογθησθ 
272 Ἑ, 804 6, Οὗ. 518 Β. 5216: ἀδποίδϑθ 
1πα νἀ} }γ (45 ἴῃ ὁ τὶς ἄνθρωπος) 
527 Β: ὑπαεγβίοοα δἰϊζου νεῦρα] ἰῃ -έο: 
ότι ο 

τίς ΔῃΠ4 τις 5446 
τίς κοινωνία 1.4. τίνος κοινωνία 3338 

366. αἷϑο 

366 



ΟΥ̓Μ---ΥΠ΄0Ὸ 

τὸ αὐτό, ταὐτόν ἀῃα αὐτό 525Α 
τὸ δέτε ΜΏΕΙΘαΒ ἴῃ ἴαοϊ᾽᾿ 340}, 443 Ο, 

527 Α, Ὁ 
τὸ θεῖον ἐξαιρῶ λόγου 402 Ε 
τὸ νῦν εἶναι 5ο6 Καὶ 
τὸ πάμπαν αῃὰ τὸ παράπαν 4525 Ὁ 
τὸ ποῖον πὰ {ῃε6 |ἰκὲ “0 8Ὲ 
τὸ τοῦ Αἰσχύλου 5506 
τὸ τοῦ Θεμιστοκλέους 329Ε 
τὸ τοῦ 'Ομήρου 516 Ὁ 
τὸ τρίτον τῷ Σωτῆρι 5838 
τὸ τῶν παιζόντων 422, 5736 
τοιαῦτα, τά, υϑεᾶ νᾶριεὶν 536 Α, 549 Ὁ 
τοίνυν ΞΞ-" Μ8611 4334 8]. :ΞΞ αἰβο᾽ 330 ἢ, 

4138, 4240, 4898, 5148, 520, 564 Ε, 
572 Ὁ 

τοιοῦτον ἀῃα τοιουτονί, 564 Ξιι πα πίϊν }]} γ, 
νυ ποὰὲ τι 5388 Ὁ, 4168, 4268, 429Ε, 
4884 

τοιοῦτόν τι τῆς ἡδονῆς 581 ,Ε 
τοιοῦτος πι564 'ἴπ ρῥΐαςσε οὗ δῃ δά]. 424, 

408 Ο, 475 Ὁ, 5304, 547 Ε, 5554, 
578. ς, οὔ», οἴ. 443 6, 5856, όοϑα 

τοῖς δὲ πολλοῖς πολλὰ καὶ δοκεῖ 576 6 
τόκος -- " οἤβρυίησ ̓ ᾽ ΜΠ ἃ ΡΙαΥ οἡ τόκος 

“Ἰηΐογαϑί ̓  5ο7 α 
τόκος ἐν καλῷ 4038, 406 
τόπος, ὁ ἄνω 435Ὲ 
τόπος ἐκ τῶν ἐναντίων 4346 
τοσαυτάκις 546 6, ΤΙ 288 
τοσόσδε ἀτα τοσοῦτος ΜΊΙΗ ἀεϊοίς οτος 
1 288 72. 2 

τότε καί 3530} 
τοῦτο δέ γτοσαρ ]ίοΥΥ 431Ὰ 
τούτοισιν ἀπ τουτοισί 330 Β. 

Ιπάθχ 1ΠΠ| “αΐζψε εαδὲ 
τραγέλαφοι 4884 
τραγήματα 372 Ε 
τραγικὴ σκευή 5778 
τραγικῶν, πρῶτος τῶν 5056, όογ ἃ 
τραγικῶς 4138 
τραγῳδία. ὅϑὅεε Ἰπάερχ ΠΠ| 7γαρφάν 
τραγῳδοῖς -- αἱ (Πε Ἔχ! ὈΙΕοη οὗ ἱταρεα165᾽ 

3958 
τρέσαντες, οἱ, πῃ ϑρατία 468 Α 
τρίγωνον : ἃ Τηιι5104] ᾿πδίγυμηθηΐ 300 Ο :ΞΞ 

ΕΥἸΔΠΡ]ς6,᾿ 566 πᾶθχ ΠΠ γέλαρογεαλι 
ἐγϊαγιρίο, ἐλε 

τρίζειν οἵ (Ππ αἰίεταποα οὗ ρῇῃοβίβ 3874 
τρίοδος, ἣ, ἴῃ ἀποϊθηΐ νέκυιαι 6146 
τρὶς αὐξηθείς 546 ο, 1 218---282 
τρίτη αὔξη. ὅεε αὔξη 
τρίτος ἄνθρωπος 5070, 1 368 
τρίτος ἀπὸ βασιλέως 507 Ε, 11 464 ἔ. 
τριττὰ ἀπέχειν 500Α 
τριττυαρχεῖν 4754 

τριχῇ διαστατά 11 271 71. 
τροπή, τηϑαηϊηρ Οἵ, ἴῃ ΔΒΓ ΠΟΙῚΥ [1 298, 

806, 310 
τρόποι ἴῃ ταῖς πλιϑῖο 308 0, 4240, 1 204 
τροφή, ἴῃς, οἱ [ῃ6. 50} 585 Β 

66. αἷϑο 

499 

τροφόν τε καὶ μητέρα 470 Ὁ 
τροχός, Δ ᾿πβίγαμηθηΐ οὗ τουΐατα 531 Β 
τυγχάνειν ἃ5 8. Πορῃ]α 309 Β 
τυγχάνειν ἀηὰ ἰΐἴ5 σομηροιηα5. ΜΙ δοο. 

4310 
τυγχάνει ὄν -Ξ "το Ά }}]} ἰ5᾽ 

4444, 5058 
τυραννικά, τά 577Αἃ 
τυραννικός, ὁ 573 Ο Τῇ. ἃ]. 

7 νγαγιγεῖσαϊ η1α71, ἐλδ 
τυραννίς 3374, 338 Ὁ, 3448, 562 Α ἢ 8]. 

5:6 [πᾶθχ ΠῚ 7 γγαρίγιγ 
τυφλότης 3536 
τωθάζειν 4744 
τῷ ὄντιτεγευεγζα 343, 407 Ὁ (τὰ καλὰ 

τῷ ὄντι χαλεπά): Ξε ἴὴ [86 ἱγιθϑί ̓  ΟΥ 
Ε(α]]αϑὶ βεηβο᾽ 443 Ὁ, 4744, 5790: 
1κὲ ὡς ἀληθώς, τῇ ἀληθείᾳ εἴο. ἔτε- 
4αΘΗΕΪΥ ἱπαϊοαΐεβ ἐπαΐ ἃ ὑγογὰ ἰβ ἴο θῈ 
τἀκοπ ἴῃ ἰΐ5. οὐἱρῖπαὶ ΟΥ̓ Εἰγτπο]ορῖοαὶ 
βϑρηϊβοδίίοη σ1ι Β (τῷ ὄντι ὑπο-θέσει5), 
3430, 1806, οἷ, 526 Α, 5818Ε 

3317 Β, 379 Α, 

566 Ιπᾶάρχ 1Π 

Ύ 

ὕδραν τέμνειν 468 
ὕειον θηρίον 535 Ὦ 
ὕμνοι θεοῖς 6οἿ Α 
ὑπακούειν ΞΞ “τεβροηπά᾽ 4596 
ὑπανάστασις 4525.4,8Β 
ὕπαρ ἀπ ὄναρ 382, 5206, 576 "Ὁ 
ὑπαρκτέον 467 6 
ὑπάτη, ἴῃ Οτδεῖκς πιαϑὶς 4324, 443 Ὁ δἱ. 
ὑπεξαιρεῖν 567 Β 
ὑπέρ. ὅ8εε [πάβθχ 1ΠΠῸ }γεῤοοίἑογις 
ὑπερβαλλόντως 4028 
ὑπερβολή 5ο9 6 
ὑπερηφανία 486 Α 
ὑπερουράνιος τόπος ΒοοΟ 
ὑπερουσιότης οἵ ἴῃ6 (ἀοοά 5008 
ὑπέρπλουτος 562 Β 
ὑπέχειν τα ἐπέχειν 309 Β 
ὑπέχειν δίκην 457 Ὲ 
ὑπηρεσία τοῖς θεοῖς 564 Ὁ 
ὑπηρεσία φιλοσοφίᾳ 408 Β 
ὑπηρετεῖν ἐν τῷ αὐλεῖν οι Ὁ 
ὑπό. 966 Ἰπᾶρχ 1ΠΠ “Ῥγεῤοστίζο7ιδ 
ὑπὸ χάριτος 5286 
ὑποάμουσος 5488 
ὑποβάλλεσθαι 5538 Α 

ὑπογραφή 504 Ὁ 
ὑποδωριστί 300 Α 
ὑποζώματα, ἴῃς, οὗ τε οὗ ψασ διό Β,6 
ὑπόθεσις 5108 ἢ 4]. 8:6 1πάᾶρθχ ἸΙ 

γῥοίλεοσες 
ὑποκατακλίνεσθαι 356 Ο, 420Ε 
ὑπόκεισθαι 4904.8 
ὑποκινεῖν, οἵ τηδηΐαὶ ἀθυδηροιηθηΐ 5736 
ὑπόκωφος 4884 
ὑπολαμβάνειν Ξε" ἴο γαϊοτί τπροη,᾽ ΜΠ ἀαξ. 

598 Ὁ 
22---2 



5οο 

ὑπομείονες 551 Α,Β 
ὑπόνοια, οἵ ἃ πἰδάξη οὐ οὐυρίϊο τηθδηϊηρ' 

3718} 
ὑποπίνειν 372 Β, Ὁ 
ὑπόπτερος "Ἔρως 5734 
ὑπορρεῖν 424 Ὁ 
ὑποσημαίνειν 566 Α 

Φ 

Φαέθων 6τό Ε 
Φαίνων 616 Ε 
φαλακρὸς καὶ σμικρός 4055 
φάναι 1.4. φάθι 4733, 5088 
φανῆναι-εεὑρεθῆναι 528 0, 602 Ὁ 
φανός βού Ο, 510 Α 
φάντασμα λόγῳ απ φάντασμα ἔργῳ 3824 
φανταστική ΤΙ 168 
φάσκειν “11 σορα]α οτηϊἰεα 538 Α (τῶν 

φασκόντων γονέων) 
φαῦλος -- “ἃ ὈυΠρΡΊΕΤ᾽ 561Α :ΞΞ “δαϑυ (το η- 

1641) 4356 
φέγγος ἀπ φῶς 508 σ, Ὁ 
φέρειν 4ο1 Ὁ, 477 Ε (εἰς ἄλλο εἶδος φέρειν) : 

οἵ πιαϊτῖησ ἃ τονὲ ἴῃ ἀταιρηςβ 4876: 
ὙΠ οἰ πἰβίεν τηθδηΐησ, 85 ἴῃ ἄγειν καὶ 

φέρειν 574.Α 
φέρειν ὄνομα ἐπί τι “616 
φηγοί 3750 
φήμη διά φῆμαι 415, 403 
φθέγγεσθαι, οἵ ἃ Ἰοί(γ, Ξοπηο[Ι τη 65 οὐδ υ]8Γ, 

αἰζείδηςθ, ρδ05 Ὁ, 5274, 568 Α 
φθορά, σοτηθίηθα νἸτἢ γένεσις (οὐσία---- 

πλανωμένης ὑπὸ γενέσεως καὶ φθορᾷ) 
4854: Ξεδιάκρισις κι6 ἃ 

φιλεῖν -- “ Κ᾽55᾽ 403 Β 
φίλη -- ἑταῖρα 404 Ὁ 
φιλήκοος 5488 
φιλόμουσος 5488 
φιλόνικος ἀπ φιλόνεικος, ἀετναϊίοη ἀπ 

Βρο]Πηρ οὗὨ 5818, 548 Ὁ 8]. 
φιλοσοφεῖν ἄνευ μαλακίας 41Ο Α 
φιλοσοφία Ξοπιεϊίπηο5 ἀθηοίε5 ΔΗΥ “ΠΡ Έγα] 

δἰ παν οὐ εἀποδίϊομδὶ ρυγβαϊξ 4988. 8566 
αἶβδο [πάᾶβθχ 11 Ζλζίοσοῤλὴν 

φιλοσοφία μεγίστη μουσική 403 Ο, 522 Α, 
88 

φιλόσοφος, [πὸ τνοτᾶ : 115 σοπποίδιϊοη ἴῃ 
ἢτοὶ ἴουσ Ῥοοῖκ5. ταίμου τποτὰ] [ῃδΔη 
της] θοΐα] 576 8, αἰζευννασαβ 1ηῖ6 116 ὸ- 
ἔπα] τποτθ {πῃ πιούαὶ 474 Ὁ ἢϊ., 480 Α. 
66 αἶβϑο [ηάοχ 11 2 λη]οοῤλόγς εἰς. 

Φιλόσοφος, {16 ἀϊαϊοριιε 4844, 506 Ε 
φιλοχρήματον ἃ5 8. 5ΥΠΟΉΥΤι ἴοτ ἐπιθυμη- 

τικόν 436 Α, 5806, 580Ε, 5814 
φλέγμα τε καὶ χολή 5648 
φλεγματώδης 406 
φοβερόν [ο]]ονγεὰ ὈΥ͂ ἰηΐ. 4514 
Φοινικικόν τι 4146 
φοιτᾶν πρός 3006 
φορά, ἃ νΑΙϊΕ.Υ οἵ κίνησις 530: 566 450 

ἐναρμόνιος φορά 

ΠΔΡΕΧ 4 

φορὰ βάθους 5206, Ὁ, 530} 
φορὰ ψυχῆς τε καὶ σώματος κ46 Α, ΤΙ 257 Γ΄ 
φρένες 5386 Ὁ 

φρίκη 387 Ὁ 
φρόνησις, αἰβεγεμε πηεαπίηρβ οἵ 428 Β, 

518 Ε. 866 αἴβο [η6εχ ΠῚ ἤρθη, 
φρόνιμον, τὸ πρῶτον 4528 Ὁ 
φρυγιστί 300.Α, Β, 400, 1203 
φυγαρχία ἴῃ Αἴπμεηβ 5406 
φύλακες 374 Ὁ 4]. 5686 [πάφθχ 1 σπαγα- 

14715 Εἴο. 
φυλακή ΜΙ ΟΡ] εοίῖνα σεη, 5478 
φυλακικός, ΜΊῈΗ Ὀ]ΑΥ οἡ φύλακες 4128 
φυλακτήριον 424 Ὁ 
φυλάττειν οἵ Ἰκεερίπρ' νγαίος ἀραϊηβί 4428 
φύσας τε καὶ κατάρρους 405 Ὁ 
φύσει, ἴῃς αἄνεγθιαὶ 486}, 5150, 5231 

᾿ Φύσις, ταβαηϊηρ᾽ οἵ, ἴῃ βατ]Υ ατεεὶς ΡῬΒΠ]ο- 
ΒΟΡΏΥ 597 Β: οἴϊεῃ ἀεὶ Ὀγ Ρ]αΐο νυ ἢ 
τεαίεγεποθ ἴο ἢϊ5 [ἀδ85 (ε.σ. φύσις τοῦ 
καλοῦ) 4768, 5018, 5256, 5078 Δ]. 
ἘῸΓ ΟΙΠΕΥ Δρρ]Πσαίϊοη5. 566 ἱπάεχ 1 
“Μαΐοεγε 

φύσις, ἡ τῶν λευκῶν 420 Ὁ 
φύσις ἀῃιὰ νόμος, ἴῃς ορροϑι(ΐοη Ὀείννεθη 

258 ΕΗ,,1 864 ἴ., 5156 ᾿ 
φυτευτά 5148, 506 Β, 6. 566 αἶξο σκεὺυ- 

αστά 
φυτουργός -- φύσει-τι ποιῶν 507 Ὁ 
φῶς εὐθύ ὁτ6 8 ἢ. 
φῶς πυρός 5148 
Φωσῴφόρος ὁτ6 Ε 

Χ 

χαλαροιαστί 308 Ἑ, 1202 ἔ. 
χαλαρολυδιστί 508 Ε, 1 202 ἴ. 
χαλεπὰ τὰ καλά 407 Ὁ 
χαλεπαίνειν, ραϑδῖνα οὗ 397 Α 
Χαλέστρα 4304 
χαλεστραῖον 4309ῚᾺ 
χαραδριοῦ βίος 561 Β, 5846 
χαρίεις 405 Ὁ: ἸΤΟΠΙΟΔΙ 602 Α: ὙὙ1Π ΡΕΓς 

ΒΟΠΔ8] Ταίδιθηοα 4528 
χαριεντίζεσθαι 436 Ὁ 
χελιδονισμός 308 Α 
χελιδόνων μουσεῖα 308 Α 
χιλίανδρος πόλις 423.Α 
χιλιέτης πορεία 6151 
Χιμαίρα 58ὅδ6 
χορεία ἀηᾷ Ἰκϊπαγοα Θχεγοῖβαθ 412 Β 
χορηγία ἀρετῆς 3318 
χρεία, ΡΙαΓΑΙ οἵ 373 Ὁ 
χρεῶν ἀποκοπαί 566 α 

χρήματα χρήματ᾽ ἀνήρ 407 Α 
χρηματιστικός ΜΈΝ ΡὈΙαΥ οὴ χρήσιμος 

5590 
χρῃσμὸν λέγειν 552 Ὁ 
χρησμῳδεῖν 586 Β 
χρηστός, ὃ, σοπίοιηρίιποιβ, 531 Β: ΜΠ 

ῬΕΙΒΟΠΔ] ταΐεγθηος 4794 



ΥΠΟ---ΟἿ ἡ 

χρόνος ὁ ἄνω ἀπᾶ ὁ κάτω ἴῃ {ΠΕΟΥΥ͂ οἵ 

τῆν πὶ 400 Β 
χρόνος πρῶτος ἴῃ τ ΓΠΠλῖο8] ἔΠΕΟΥῪ 400 Ὁ 
χρυσοχοεῖν 4308 
χώνη 411 
χωριστά, οἵ ἴμε Ιάε45 4764: οὗ τὰ μα- 

θηματικά 11 161 

Ψ 

ψεύδεσθαί τε καὶ ἐψεῦσθαι 3828 
ψευδόλιτρος κονία 430Α 
ψεῦδος : γενναῖον 414.8---415} : ἐν φαρμά- 

κου εἴδει 3826, 3898, 4590: τὸ ὡς 
ἀληθῶς οΥὙ ἄκρατον ψεῦδος 382 Β, 4856. 
ὅ6εε αἷβϑο [πάβχ 1 2726 εἰς. 

ψεῦσμα Φοινικικόν 4146 
ψηφίσματα 4526, 5586, 5630 
ψυχή 4354 4]. ὅ8ες Ιπάεχ 11 «δοφά 
Ψυχῆς τρόπος 440Α 
ψυχογονικὸς κύβος ΤΙ 298 

Ω 

ὦ πόποι 386 Ὁ, 3886 
ὦ πρὸς Διός ἀπὰ ὦ πρὸς θεῶν 332 6, 4256 
ὠδίς 4008 
ὠνηταὶ βασιλεῖαι 544 Ὁ 
ὧραι μηνῶν καὶ ἐνιαυτῶν 527 Ὁ 
ὡς τε “[ΠΔῃ  αἴζεσ οοπιραιαίϊνεβ 5266 

50Γ 

ὡς, τομαῖς ἔου ὥστε 365 Ὁ, οἵ. 3376: ἴῃ 
οδιιϑαὶ 56 η56 576 "Ὁ, 11 313 

ὡς ν᾿ 500]. αἰτου νευθ5 οἵ βισινίηρ 3496, 
ψ ἢ ἤπα] 500]. 1Ὁ. 

ὡς -- “ἴΠαϊ,᾿ Ξαρογβαοιιβ αἰζεγ ὅτι 470 Ὁ 
ὡς ἀληθῶς 343, 3768, 4008, 443 Ὁ, 

551Ε. ϑ8εε αἷβο τῷ ὄντι 
ὥς γε ἐντεῦθεν ἰδεῖν ἀπ {πε {κε 430 Ε, 

4328 (ὡς γε οὑτωσὶ δόξαι) 
ὡς δή ἀπᾶ ὡς δή τοι 3376 
ὡς εἰπεῖν ἀπά ὡς ἔπος εἰπεῖν ὅτ9 Ὁ, 341 Βν, 

4046, 455 Ὁ, 464 Ὁ, 4966, 551 Β; 5775 
ὡς ἔοικε 3474, 4546: 5οιηδεπιε5. γερα- 

Ἰατ]ν [Ο]]οννεά ὈΥ ἰηῇ 3474, Π 878 
ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος 364 Α 
ὡς μή ψπεῖε νὰ Ἔχρεβοῖ μὴ ὡς 5798 

ὡς οἷόν τε 3870, 4458 
ὡς πόλιν εἰπεῖν 577 ς 
ὡς πρὸς ὑμᾶς εἰρῆσθαι ΞΞ- " Ὀεΐνγεεη Ουὐτ- 

βεῖνεβ᾿ 5058, οὗ 4144 
ὡς τὸ εἰκός απὰ ὡς εἰκός 488 Ὁ 
ὡς τῷ πλήθει 3800 
ὥσπερ απὰ {πε ἧκε ΨΊ ἃ Ῥγεροβίτϊοη 

ἴῃ ϑἰπλ}]65 414, 436 Ὁ, 520, 5538 
ὥσπερ εἴέγι: αεγ»αϊείο 11 381 
ὥσπερ οἱ παῖδες 3398 
ὥσπερ ταῖς γὙραυσί 350Ὲ 
ὥστε [Ο]]ονγεα Ὀν Ρδγίοῖρ]θ 519Ὰ 
ὦτα, τά, ἐπὶ τῶν ὥμων ἔχοντες 6136 
ὦτα τοῦ νοῦ προστησάμενοι 5314 



ΠῚ ὙΝΒΕΣΧ. ΟΝ ΘΌΒΙΕΘΙΞ: 

776 εο»ι7ι671147} ἦς γε767γεα] ἐο ὧν ἐἦ6 2αρος 97) ἱοῤήανγιμδ. 1776 αῤῥέ»ᾳα7ες 

α7γ6 γεγεγγεα 10 ὧν ϑοίμηε απα 2αρε, αγιαῖ γι εἰαγε)αοι 1726. 

Α 
Ἀοαάεγ, με Ρ]αΐοηϊο, αἱ ΕἸοσεποα 508 .Α 
ἌΘΏΙΠ165, α ατεεκ ἰάδαὶ ὄζος 
Ἀσαᾳυϊτεά ομαγδοίεγιβίοβ, ᾿Ἰπμουϊίαποε οὗ 

4214 4,461 ὰ 
Αοξηρ, Δ πα] γϑὶβ οὗ 305 Ὁ 
᾿Αοἴΐϊοηῃ ἰεθ5 ἵπὶδ ἴῃδη (ΠΘΟΥΥ 473 Δ» 

592 
Αοίοτβ, ατεεῖς 305, ρύδο 
Αάδπηβ, Ῥυοίεβθου 5308, 1Π| 166 
᾿Αἀιτηδηίαβ, ῤαςσήγι. Οπα οὗ {Π6 Πεῖτβ ἴο 
ΤΗγΑϑΥσΏΔΟ θ᾽ {ΠΕΘΟΙΥ 3068 Α, 4τὸ Α: 
γαῖβεβ 4 ἄἀουθὲ 45 ἴο {πΠ6 Παρρίηθββ οὗ 
1π6 συδγάϊδηβ 4104 Π΄ : ἀεπηδπηάβ 8ῃ 
ἐχρ]δπαίίοη οὗ [Π6 σοτητηπηΐβη οἵ {Π6 
Θυλγάϊδηβ 4404: ὑγρὲ5 {παὶ ρῥῃ]]οβο- 
ῬΠεῖβ ἴπ δοίιαὶ 116 δι Ππεῖὰ ἴο ὈῈ 
11561655 ΟΓὁ ΟΙΒῈ 4874 ἢ. ΤΙ͂ῃ φσεηειαὶ, 
Αἀϊπιαηίαθ᾽ ρα ἴῃ (ῃ6 ἀϊαϊοσια 15 
ΒΕ ΒΙΔΙΑΥΥ ἴο {παΐ οἵ αἸδιςσο, ΠΟ 15 
[πε ᾿πἰου]οσαΐοσ δοηρσ ἢ ϑοοτγαΐεβ ἴῃ 
ΠΘΑΙΥ 411 [πε τηοϑβί τη ρουίδπί ραβϑϑαρα5 

Αἀνευϑιν σοΥγαρίβ ἴΠῸ σΠδγδοίθυ 335 8Β 
ΑἝβομυ]αβ αποίεα ΟΥ τείεσγεα ἴο ὈΥ Ρ]αΐο 

2618, 362 Α, 3804, 381 Ὁ, 3834 ἔ. (ἢ), 
301 Ε, 305 ἢ (ἢ), 5506, 5636 

Ααβίμειςοβ, Ρ]δίο᾽β {Πθοῖν οἵ 5954 8].: 
566 4Ἵ1γέ, 1.6 δ5εόγικε οὕ εἴς. 

Αρε δ5 ἃ οομπαϊοη ἴου οἷδε ἴῃ Οτεεῖκ 
οἰτ65. 540 Α 

Αρε, ἴΠε βφοϊάξῃ 545 6, 11 295---802, 3434, 

860 Β, 372 8, 379 Ὁ, 414 Ὁ, 415 Α, 
4688 

Ἄρεβ οἵ Μαῃκίπά, ἴΠ6 ἤνε 4154, ἢ 
296 [. 

Α]αχ 6208 
ΑἸΟΙΡΙαἀ65 404 Ο--τ-405 Βν 5198, 539 Α, 

δύο Ὁ, Βόὅ1 6, Βύ26 
ΑἸοῆαθο ὅο7 8 
ΑἸεχαπάεσ, μἷβ νἱϑὶ ἴο ΑΒ ]16 θ᾽ τομὉ 

4700 
ΑἸ]εροσίοδὶ ᾿ηἰουργείαιίίοη οἱ Ῥοείγυ, [Π68 

378 Ὁ 
ΑΠδομαυβῖβ ύοο α 

Απαδϊορὶθβ εἴς. ἔγοιη (ῃ8 ἸΙοννεὺ δῃϊτηδὶβ 

3754, 3768, 4510, 459 Α---460 Ε, 
466 }Ὁ,1 356, 5208 

ΑἸ] υϑβῖβ, ξοιϊηδίσιοαὶ, αἰ θαςεα ἰο Ρ]αίο 
1118 

ΑΠδχαροῦαβ 378 Ὁ, 4068, δοοΟ, 528 Β, 
11.803, 584 Ὁ, 502, 6ο7 Β 

Απαχιπηδηάου 11 3083, τό ἢ 
ΑΠαχίμηθηθ5 1 808, τό ΚΕ 
ΑΠἰπη815, ὑϑυοῃϊοαὶ ἰαπάθηοῖεβ ἢριιτγεά ἃ5 

588 Β ἢ. 
Απιεβίῃθηθβ 372 Ὁ, 378 ἢ, 476 Ὁ, Ε, 479 Α; 

4804, 4808, 405 Ὁ, 505, 5350, Ε;, 
568 Α, 595 4, 11 318, 508 "Ὁ, Ε, 6ο6 Ε 

ΑΡΟΙ]]Ο δηα Πῖβ ὑγΟΥΒ ΠΡ 4278, 6, 461 Ε, 

410 Α 
᾿Ἀρρειῖνα ρατὶ οὗ 50], [Π6, ἀἸ5Ε Πρ 1]5Π 64 

ἔτοτα {πΠ6 Βαίϊοπαὶ δηα τοπ {πε Θρ τε 
435 Ε---430 Ε, 4308 ἢ. : 5614 ἴο Ὀ6 [Π8 
Ἰατσεϑβί οἵ {π6 ἴἢγϑα ραγίβ 442 4, 588 ἢ, 
οὗ. 3796. 866 αἷβδο Ζ72ε5276 

Αὐομεῖαις οἵ Μαοβάοῃ 3364, 344 8, 
3644, 5δύδο 

ΑΥὐοΒΠ]ΠΟοΠιι5 τε[οσγεα ἴο ὉΥ͂ Ρ]αΐο 5656 
Ατομγίαβ 528 Β: ρβειάο-ο. ασποϊβα 530 Ὁ, 

1118, 548 6 8]: 
Ατάϊδειβ 615 6 
Ατρίπιιβαθ, (ῃ6 Ῥδίι]ε οὗ 5538, 562 Ὁ 
Αὐΐοη δημᾶ ἢἰβ ἀοΙρῃΪη 453} 
Αὐἱβίάες {Π6 Ἰ5ῖ 564 Ὁ 
Αὐβεάεβ Οὐ Π|απὰβ οα {π6 ΝΌΠΊΡΕΥ οὗ 

ΡῬΙαίο 546 8, 11 214 ἢ. 4]. 
ΑΥΙΒΈΏΡΡΙ5 480 Β, 505 Β 
ΑὐἸβίορμδῃδβ : 8]16ρεὰ οοπηθχίοῃ οὐ ἢῖ5 

Ἐεἰεσίατδας ἢ ἴῃ6Ὲ Δεῤ. 1 3458-- 
8355, δῃᾶ 423, 440 Α--473 Ε 2α55272: 
ΟἴΠΕΥ ΔἸ] ϑίοῃβ ἴο 520 8, Ὁ, 11 186 ἔ. 

Αὐβίοι!θ, 2αςείγε: Ὀουγον5. ἃ βαγίηρσ οὗ 
ῬΙαΐο 5108, 548 Β; 5056, οἷ. 3380, 
444, 505 Ε, 585 Α: ἱηάεθίεα ἴο Ρ]αΐο 
ἴῃ [ΠθοτΥ οἵ Ῥοβίυυ δηά βἰβεῃεῖα 505 Δ» 
όοΞ3 σ, οἵ. 6ο6 Β, 5110; 518 Ε: ἴτα- 
4. ΘΠΕΪΥ Ρ]αϊομίζεβ 586, 580 Ὁ, 617 Εν 
οὗ, βι8Ε: ἄοεβ ποῖ Ρεϊϊενε ἴπ ἃ γεδξ 
Ὕεαγ ΤΙ 804: Πἰ5 οὐ οἴδια οἵ Ρ]αίο᾽ 5 



"404 7Χύ-- 

ΝυτθοῚ δχατηϊηδα 11 306θ---312, τείεγγεα 
ἴο 545 0--546 Ὁ: οἴ ΕΓ οὐ ἰοϊβπιβ οὗ 
δηὰ δἰ βίοης ἴο Ρ]αΐο ἴῃ ἢϊ5. νυ ηρ5 
360 Ὁ, 3098, 3008, 4158, Ὁ, 4168, 
1204, 4208, 423}, 451}, 457}, 4ύο6, 
4618, 4638, 466,1 8346, 368, 520 6,0, 
ΠῚ 160 (ΡΙ]αῖο᾽5 μαθηματικά), 543.Α, 551 

Α, Ὁ, 5550, 570 Β, 5848 
ΑΥὙβίοχθπβ 531 Ὰ 
Αὐβίν!ὰθ 1 8348 
Απιτηεῖῖς, ατεοῖὶς ἱρποόγάηος οὗ 522 Ε. 

866 αἷβο δλίμηιόεγ, ἐλ 7 ἀεον» 07. ϑεῖδγεθ 
οἵ 

Αὐτην, αἰνίβίοηβ οἵ {π6θ Αἰπβηΐδῃ 475.Ὰ 
Ατί, [6 δββθῆοθ οὗ, σοηβίβίβ ἰῃ πη: 110} 

595 --ο2 Β: οοπάἀεπιηθα ὈΥ Ρ]αΐο οἡ 
τηοτδ], ΡΞ ΒΟ] ορίοαὶ πα τηεῖαρηγϑίοαὶ 
στοιπάβ, αηα Ὀαηϊβῃθα ἰγοηιὶ Π5. ΟἹ ΤΥ 
377] Ὁπτ-403 σ, 506 Α--οϑ Β, εχοερί 
ὙνΠ6γα ἰΐ ΟΠ ΟΥΠῚ5 ἴο ΠΙΡῊ 1464]5 401 Α--- 
403 0, ὅο7 Α: ἰτασε5 οἵ ἃ Βίρμεγ εβί- 
τηαΐε οὗ Ατί ἴῃ ΡῬΙαΐο᾽β νυ υιτηρθ5 472 Ὁ), 
505 Α, 8598 4. ϑὅε8 αἷἱβδο δαϊγίϊγ, 
Φοεέγγ, ϑεμζέιγε εἴς. 

Ατί, {Π6 τεραὶ οὐ ΡΟΙ᾿Πο4] 410 Α, 4121, 

428 Ὁ, 505Α 
Ατῖ, ϑίοϊς ἀεΐ. οὗ 4038 
Ατίβ, δοαάθπιῖς βεηβε οὗ (45 ἰπ "Βδοπαῖου 

οἵ Ατίβ᾽, δὴ ἱπῃουϊίαποα ἔγοιη ῬΙαϊοηΐα 
ΕἰπΠ|65 511 Ὁ, 1Π| 164, 1617, οἵ. 4095Ὁ 

Ατίβ, οἱ αϑϑι βοαίίοη οἵ 5338 
Ατῖϑ βεὲῖκ ἴο ρτοιηοίε ἴΠ6 σοοά οἵ {Πε]Γ 

ΟὈ]εοῖβ 341 Α---342Ε 
᾿Αϑβοβηβίοη οὗ {πε ἀδαά ἴο ἤδανθῇ 5216 
᾿Αϑβοϊερίαάδβ 405 Ὁ, 5090 
᾿Αϑϑιγη]!δίΐοη ἰο ἀοα 380 ἢ, 3836, 5016, 

όι3κ 
Αϑίγοϊορυ 11 292 71. 1, 293 71. 4.) 305 72. 2 
ΑΞΙΓΟΠΟΙΩΥ : ργδοίϊσα] 1565 οὗ, ἰπβἰβϑιεα οὴ 

ὈΥ Οἴαδιοο 527 "Ὁ, Ε: σοπάϊτοη οὗ ἴῃς 
βίμαγ ἴῃ Ρ]αίοβ ἀδὺ 528 ", 5296, ἢ 
1608: Ρ]αΐο᾽β βοίβποβ οὗ 528 Ἐ---530 Ὁ, 
11 166---108, 186 ἔ: [ῃ6 Δϑίγοῃοηηῖοαὶ 
ταν ἰπ {π6 Φοἠϊέεης ΤῈ 295-- 802: 
Ῥίοίατος. οὐ δϑίσοποτηυ, Πα] - [ἀπο ῖ(α], 
Βα] ἔνσθαὶ, ἰπ {Π6 νἱϑίοη οἵ Ἐτ τό Β Η. 

Αἴῆδπβ: ΠΕῚ ἘπΊρίγα ἃ τυραννίς 337 Α: ἴῃ6 
Με. ἴῃ ϑοῦὴβ γθβρθοίβ ἃ σοπηίθυ]αβί ἴοὸ 
Αἰμοηΐαη ἀθπηοούδοῦΥ 3708, Ὀπξ α͵50 
σοηίαϊηϑ 5 ρ ΘΒ. 1015 ἴοΥ 1[5 Γαίου ΠῚ 4,25 .Α, 
οἵ. «0 Β: εσοῃοηῖῖο βίαΐα οἵ, ἀββουϊ δα 
ΡΥ ᾿ἰϑβοοζαίεβ 552 Ὁ: ἀϊ4 Ῥ]αΐο ἜἊχρβϑοΐ 
Αἰμθης ἴο [4]] ὑπάξυ ἃ ἱγγαηςῦ βρύφα: 
ταίδιθηοθα ἴο ΑἰΠοπῖαη ΡΟ] 165, ΠΠ6, 
ΤΩΔΏΠΕΙ5 εἴς. 265 Ὁ, 307 Ε, 424 Ὁ-- 
4274, 4344, 6, 462, Β, 4634, 4656, 
4736, 4884 ἢ, 402.Α ἢ΄., 4094, 500 Α, 

516, 5378, 552}, 5534, 5558-- 
566 ο (ἀεηηοοζαου ἀπά {Π6 ἀδηηοογαίϊο αὶ 
ΤηΔΠ) ἃπα 2α5577)1 

ΑἸἰ]είῖος ἀπὰ δἰ μ]ειὶς ἱγαϊηϊηρ ἰῃ ἄτεδοα, 

σάτοσεῦ 503 

ΡΙ]αιο᾽ 5 βίο γοβ οὴ 403 Ε ---404 Ὁ, οΟΒ: 
ΔΙΠυβίοπ ἴο της ἰδίου οὗ 4526 

Αἰ]διῖοβ πὰ ἱχαϊηίησ, Ρ]αο᾽ 5 γερι!ατοηβ 
ἴοσ. ὅ8εε Ονηριγιαςίϊε 

Αὐἰἱοςπίποποιις ἀποδβίσυ, ἰεσεπᾶβ οὗ 414 
Ὁ 

Αὐχ ]Παγῖθα, {Π6, ἴῃ Ῥ]αΐο᾽ βου 374 Ὁ α].: 
τεραγάθα 85 ΠεΙρεῖβ οὐ {Π6 ΧΌ]ΕΥ5 414 Β, 
85 Ῥτοίϊθβοίοιβο οἵ ἴπΠ6 Ῥβορὶβε (1η 1Π15 
56ῆ86 ἱποϊααϊηρ αἶβοὸ [Π6 τπ]6γ5) 463 Β, 
4648, 466 Α. ϑὅεε αἷδο .22711, ἐλε 
εἰρη: ο7 

Αχίβ, ἴῃε, οὕ τὰς ὕπίνειθε ὅιτό 8Β, Ὁ; 
ότ7 α ' 

Β 
Βοος 1465 370 Β 8].: ἃ ΡΟββ10]6 ἔταρτηθηΐ 

οὗ, τὴ {πὲ Χε. 460 Ε 
Βδοοη αποϊεα 405Ε 
Βαπηϊεῖβ, σεῖς 372 Β, Ὁ, 3734, 4208, 

573 Ὁ 
Βαιρατίδηβ, {πῸ: βανοϑ ὈΥ παίυγε 4069 Ο, 
ἀπ [πΠ6 παίιγαὶ δπϑιηΐθβ οἵ ἀτεεῖκβ 
470 6: ΡΙαῖο᾽ 5 Ρο ον ἴῃ ταρατγὰ ἴο 336 Α, 

41Ἴ0ος 
Βεαπβ, {πεῈ Ῥυίπαρούθαπ νεΐο οὐ 571} 
Βεαβίβ, Γεαάβοῃ ὙὙΏΥ {Πεὶγ 5Παρ6 15. ΡΥΌ Πα 
86 Α 

Βεδιιῦ δηα [π6 Βαδα], ατεεῖς ἰ4θαβ οὗ 

401 Β, 4040 
Βεεΐί ἄοεβ παύπὶ ἴο {πΠ6 νν]ῖ5. ὕοο Β 
Βείηρ, ἀἰθεγθεηΐ δρρ]ϊοδίϊοηβ οἵ {πΠῈ ᾿γοτγά, 

ἴῃ [Π6 Δεῤ.: βομῃιθίϊμηθϑ ἀπίθομηῖςοαὶ, ἃ5 
6.5. 382 Β, 598 Β: οὗ [Π6 τϑδ] 65. οὗ 
τααι Πουηδίϊοβ πα τηδί πεπηδίϊοαὶ πα 185 
ΒΙ1Ο, 5296, Ὦ, ΠΙ|Ὶ16δ9--1601: οἵ ἴπ6 
1Ιά6δ5 476 Ε Π΄., 485 4, Β, 400 Α, 508 ἢ, 

5346, 582 Ο, 5850 
Βεηαϊβ, Βεμάϊάείοη, Βεμάϊ δῖα 3274, 

354Αἃ 
ΒΙα5 οἵ Ῥηίθπε 379: ἃ ἰαπιοιβ τηᾶχῖμα 

οἵ 4708 
ΒοαῪ δμπᾶ ὅ8οι], τοϊαίΐοη οἵ. 866 «ϑοφε 
Βοάγ-ρσυατά, [ῃς, οὗ ἐγγαπὶβ ἀπά ψου]ά- 

ῬῈ ἱγταηίβ 566 Β, 567 Ε 
Βοοῖκ5. αὔὲ ἰηΐδσίοσ ἰο {π6 1ἰνίηρ σνγοτά 

1 194, 00 ἃ 
Βγαβϑιαθ 547Ε 
Βτεβάϊηρσ-ϑιπα, σοταραγίβοη ΜΠ ἃ 459 Ὁ, 

4ὅος, Ε 
«Βτοίπεγ᾽ απ "ϑἰϑίθσ, Ῥ]αίοβ αδε οὗ (Π6 

ννοτάς 461, ", Ε 
Βτοιπευποοά οἵ Ῥ]αΐο᾽β οἰ[Ζθὴβ 414 Ὁ ἔξ, 

ἀἌστ 8. 
Βτονγηΐησ, Κορετί, αιοϊθα 5306 
Βιυρθθαῦβ, {πῸ, οὗ {Π6 πυγβεν (ΕἸηραβᾶ, 

1,ιηΐα, Μουπιο εἴς.) 381 Ε 

Ο 
ΟΑ]ου]5, ἃ μοἀοπίβιϊς 587 Β 



504 
(δ!Π]ογαί4αβ 469 Β, 470, 5478 
Οαποηβ, ἱπεο]ορῖσαὶ, ρυθβουῖρεα ὈΥ Ρ]αίο 

379 Ὰ ἢ! 
(ατπεαάεβ 350Ὰ 
(δυίμαρα, [Π6΄ οοπϑεϊαοη οἵ 544 Ὁ 
(αϑβίβ, τῆς 1πϑιϊςατῖοη οἵ 414.8,6 
Οϑαυϊδίτυ, απθϑίϊοηβ οἵ 3216 
Οὐδ] 165. σΟΠΒΡΙΤΘΟΥ 555 Ὁ 
(τανε, πε ΔΠεροιν οὗ [Π6, ἐχρ]αἰποᾶ δηά 

ΠΠπβίταίεα 11 16δ6---168, 1179 ἴ., 5144 ἢ, 
517. Π΄., 532 Ατ-τ-Ὁ: οἴου γείεγεηοαβ 
ἴο 475 Ε, 508 Ὁ 8]. 

Ο ρἤδίαβ, ομαγαοίευ οὗ 328 Β---331 Ὁ 
ΟΠΒαΐη5, ἴΠ6, οὗ Ηδανεη 616 Β, 1 410 Π΄. 
ΟΠαγδοίεσ : ἱπῆπθποθ οὐ οἱ πγαΐθ ὉΡΟῚ 

435Ε: πον 1 15 δἤεοίε Ὀγ οἰτουτη- 
ϑίδῃσεβ ἀπ] θην γοητηθηΐ 3325 Β, 6188: 
γεργθβθηΐθα 45 ἴΠ6 τηιβὶς οἵ [ῃη6 ὅου] 
411ιῈ: ορροβίηρ εἰθιηθπίβ ἴῃ Πυτήδῃ 
ΟΠδγδοΐῖευ 375 Ὁ, 4104, 4118, 4568, 
ΒΟ36, 1 19--81, 535ᾺΑ 

ΟΠαγδοίθσ, (ἢ6 σεῖς, ἃ πηβαῃ Ὀεΐννεθη 
[Π6 πουίμθιπ δηα οὐἹεηΐαὶ οΠαγαοίθυϑ 

435 
ΟΠατοπάδ5 5008 : ἰανν οὗ, απ δα ἴἰο 556 ἃ 
ΟΠ ηδογα 886 
ΟΒ τ βείδη ἰθαομίηρ, δηςἰο ραίοηβ οἵ 351}, 

3358, 5028, 617Ε. 966 αἷσο “στ, 
δ, Εἴο: 

ΟἸτβίίδπ ἀρόοα γρ565, δ ΠΥ οἵ, ἢ {ΠῈ 
νἱϑίοῃ οἵ ΕΥ ὄτᾳ4α, 615Ε, τό α 

ΟΠ τ ϑιαη. Ροϊθιηΐϊοβ ἀραϊηδί Ῥαρδῃΐβιη 
[ογεϑῃδάοννεα 377} 

ΟΠ τοποίορυ, Ρ]αΐο᾽β ἱπαϊ! εγεποα ἴο 364 Ε 
ΟΠ Υυ βαρ μαηίῖπα βίαίιαυν 3734 
ΟΒΙΒοηΐαπ αοάς 5266 α 
Οἰπιοη, Ηἷβ ΡΟΙΪοΥ Δη4 ραγίυ 330 Α, 4700, 

5534 
ΟἸμδάοη, σοηβρίγαου οἱ 5518 
ΟἸυϊίας 2) 61 5928 
(Ια5565, ἀἰβεποίίοη οὗ, ἰῃ ἐπ6 462. 415 ΑΠε: 

ἱπίθγομδηρε οὗ 4158 
ΟΙα5565, {π6 Ἰοννεσ, ἴῃ Ρ]δίο᾽β οἱἵγ 416 ἢ, 

417. 4, 401Ε, 006 

ΟἸεδηί μεθ. 4516 
ΟἸΙΕοΟΡυ]5 11 808 
ΟἸΙεομ, ΡΓΟΡΑΌΪΥ ἃ προστάτης τοῦ δήμου 

βόβε 
Οοἱουγ, αὐτί οἵ νγουϊείησ ἢ 3734, 3786: 

ῬΙαίο᾽5β ἱπθοὺν οὗ 507 "Ὁ, 5086, 1 82 
(Οοιμεάν, {6 Ῥοείσυ ἴῃ φβϑηθῦαὶ (56 

“Ῥροίγν εἴς.), 15 ᾿πηίαίίνα 394 Β, δηᾶ 
ΒΕ1Ὑ5 1Π τι5 1π5[ [Πο56 [66] πρ5 νυ ΠΟ ἢ ἴῃ 
δοίια] 116 να 5ῃποι]4 οπαάθανουγ ἴο 
ΤαρΙθ85 οὔ α: ρῥτοβουθεά ὈΥ͂ Ῥ]αίο, 
10. ἢ 

(οπιεάγν, {πΠ6 Νεν, [γα πθη!] 4|1πᾶ65 ἴο 
ΡῬΙαίο δπᾶ ἢἰΐβ βοῇοοὶ 1 3847 7221., οἵ. 505 Α, 
5248 

Οοιηράν, Ρ]αΐο πα σοπίθιηροΥαΤΥ 452 Β, 
457 8, 6οἡ Ο 4]. 866 αἷϑο “γίϑοῤἠα)ιες 

ΤΖΜΧΜΦΕΧ 11 

Οοτητηοηνγθα 5, (6 ἀερσεπογαία 543 Α--- 
βύροα: ΡΥΠοΙρΡ]6 ψΒΙοὴ ταρα]αΐθϑ {ΠΕῚΓ 
οΥάθυ οἵ βεαιθηοα ἴῃ Ῥ]αίο᾽β παγγαίνβ 
5434, 5446: Ῥ5γοΠΟΙορίοαδὶ Ὀδϑῖβ οἵ, 10.» 
5476 4]. 8:6 Ζεηιαγελν, Οἰραγελγ, 
“Ζ)εεοεγαςν, 7 »γ7αγ171}» 

Ο(οτηπλ 51, ἰγασαβ οὗ, 1Π ΠΕ] ΠΙΠΥ 451, 
457 4,8, 463,1 846, 3δ4 ἢ. 

(ον η151, (ἢ6 Ρ]αΐοηϊο, γϑυλαυῖςα οἱ 
115 σΘΏΘΙΑΙ 50ΟρΡ6, οπαγϑοίθυ, πιοῦν 5 
Δηὰ δἰἴηὴϑ 415}, 417, 4516, 4578: 
ΠΟΙ ΠΥ οἱἁ 116 ἀπ ΡΥΟΡΕΟΓΥ Δπιοηρ' 
{Π6 σιιαγαϊδηβ 41} Ὁ-- 417 Β: σΟΙΩΤΊ ΠΥ 
οἵ ἐγαϊηϊηρ, δἀπιοδίϊοῃ πα ἀπ{165 θεΐννεεη 
1Π6 συδγαϊδηβ, πη] ἀπα [δπλα]8 449. Α, 
451-457 Β : σοτητηπηϊίν ἴῃ νγῖνε5 δπα 
ΟΠ] άγθη 423 Β, 4244, 457 Β-465 Ὁ 

Οοτηρατίβοηβ, Ρ]αΐοβ ἰΙονε οἵ 4884. 8566 
αἷϑο [ηᾶδχ 111 ἠ7Ζείαῤλον- εἴς. 

᾿ Οοπϑιτίαξίοι, [Π6, 15 [π6 ὅοα] οἵ {π6 ϑίδίβ 

5434, οἵ. δύ4. 
(οπϑει{πἰοη5 οὗ τοοὸ ἴῃ ατεεοα 4234 
(οπϑεϊα{]0Π5, ΡΟ] σαὶ, σοτησηοη ἀποῖθηΐ 

οἰαβϑιβοδίίοη οἵ 3328 Ὁ : 50-0 8164 τηϊχϑά 
, ΟΠ ΒΕΓ ΙΟἢ5 548 Ὁ 

Οογεζαγεἴγιαΐο ἴῃ ατιοίας!οη5 οση ἩΟΤΏΘΓ 
3898 

(οπίτααιίοίζίοπ, {Π6 πηαχὶμ οὗ 436 Β, 479 Ὰ 
(οπίτδαϊοιίίοηθ ἴῃ 56 η86 - ρειοαρίίοῃ ἃ 

βοῦχος οὗ ἱπίε!]θοίμια] ΕΠ. 1} 15. 5238 {Π. 
ΟΟΟἸκεσυ. ὅεε [πάᾶθχ 1 ὄψον αγιε ὁψ ο- 

ποιική 
(ορετγηΐοδη {πθουυ, {Πς6 11 804 
ὍΟΥΡΟΓΙΘΑΙ πῃ ν]510]6, {Π6, 115 ᾿πσοηβίδ ΠΟΥ͂ 

αηα οΠδηροία] 655 530 Β, ΠῚ 295 
Οργγτῤίϊο οῤέληιϊ ῥοδοέηια 405 Β, 503 Β 
(οϑιηορο  δηΐβιη, ἰοιοῆαβ οἱ, ἴῃ Ρ]αίο 

427,0, 470, Ε, 4006 
Οουταρσρο: οοηῃίταθία ἢ (ει ρθύαποα 

309 Ο, Ε, 410 Ε, ΤΙ 80: τεργεβεηίεα 
8ἃ5 ἃ μεσότης 4110: σοιᾶσα ἴῃ ΨΆΓ 
286 Α 

Οουγαρε 85 οἠβ οἵ {πε ίουγ σαυά πὶ νἱγίτιθ5 
427 Ὁ ἢΐ., εἰηροαϊθα ἴῃ (Π6 ΟἸΐΥ 4294 
-τ--430 6, 4324, 8Δη6 ἴῃ πε Τπαϊν!άτια] 
441} ἢ: ΡΙαῖϊο᾽β δοοοιηΐ οὗἉ 11 αχρ δ πε 
8Δηα 1{Ππ5ἰγαῖθα, 10. 2α5:27,,. 566 ἷ50 
Ἰιγέμες εἴς. 

ΟΥξορην]ὰβ ύοο Β 
Οτείς δηά Οσείδη ᾿πϑιιαοῃβ 452 Ὁ, 5446 

41. 8εε ΖΖηιαγεῖν εἰς. 
Ομίαβ 5368 Α 
Οὐγοβϑϑ- Γθίεγεοθβ, ΠΟΤῈ Οὐ 1655 Ποίθυγουίῃυ, 

ἴτοπὴ οπα ρΡατί οἵ ἴπΠ6 λ᾽εῤ. ἴο δποίμοῦ 
360 Α, 4144, 420 8, 6, οἵ. 423 Ε; 435 Ὁ, 
441Ὲ, 4076, ἢ, 502 ἢὉ---503 Β, 504.4---Ὁ, 
520 Ε, 543 Β---544.Α, 5954, Β; 6126 

Ουίξαγε, ρυαν δι] ηρ Ραββίοη ἴου, ἰπ Ρ]αἴο 5 

ὯαΥ 405} 
Ογο 65 ἴῃ 1Π6 ΠΠποὗ (ῃς {]πηΐνοιβε 546.4---Ὁ, 

11 290, 298 .---312 



ΟσΑΣ 7 0 4175. 

Ογηΐοβ, ἴπ6, δηᾷ ἐπεὶγ ἀοοίτίπεβ. 3768, 
4618, 1 866, 403", ΙΙ 318. ὅ56:εῈ 4150 
ἀπέϊεέλεγισς, 7)ζορόηος ἐλ Ογρεῖς 

Ογτεπαῖοβ ἀμ Ογτεπαῖο ἱεδοῃίηρ᾽ 583 Β 8]. 
588 “4γΖρέῤῥιο, “οιἀργεῖδηε " 

Ὀ 
Πθαράδίιβ, ἴῃς βίαΐιεβ οὗ 520 "ἢ, Εὶ 
Τδϑιηοηβ, ΟΥ {πθ]αυν ροηϊ!, της ἀοοίτπα 

οὗ 614.8, 617 Ὁ, Ε 
Τδιηοῃ. 4008 
Ταπαῖά5, ἱεσεπά οὗ με 363", 5868 
Ταπίε χιοίεα οὐ τείειγεα ἴο 401 Ὁ, 508 Ὁ, 

500 Β, 553 Ε, 568 6, 597 Ε, Ο154κ 
ΤΠ αῖθ οὗ δοίίΐοῃ οὗ [Π6 Δ᾽ ε. 327 Α, 350 "Ὁ, 

568 Α 
Ταῖς οὗ οοπιροβί(οη οὗ {π6 Δ᾽ε2.» ἱπάϊοα- 

τοῦθ οὗ, γθ8] οὐ δ]ερβά 3274, 536 Α, 
41ιο Ο, 4718, 1 346, 368 (., 406 Β, 
409 Β, Π| 18. 8586 αἱβο Ζ)ζογγεΐμς 7 ο΄ 
σε 56 

Τυθαῖῃ βϑειὴβ ἴαυ αὐνΑῪ ἴο {Π6 γουηνρ 330}: 
[85 ΠΟ [θυγοΥ5 ἴου {Π6 ι5ΐ 387 Ὁ : νδυύϊουβ 
ΔΡΡΙΪοαἰϊομβ οἵ {πεῸὸὶ νγοσὰ 'ἴπ Βοοῖ Χ 
όοο Ὁ 

Τερσεποσγαίίοη, Ῥο]εῖςαὶ, 15. οῃϊεῖ Ἰαπά- 
τηδῖκβ 5444 

Το] απ ΡΥΟΌΙΘπα, {Π6 527}, 528 8 ἢ" 
ΤῬεΙρηϊ, [μ6 ογδοῖς οἵ 4278, 6: οπβ οὔ [Π8 

τα!" γἱηρ Ροϊηΐβ οὗ Ῥ]αἴο᾽ 5 ῬΡϑΏ 6! ]Θ151Ὶ 

4796 
Ῥειπάροριθ, {π6 426 σ, 488 Α, Β ΠΕ, 

1167: πον ες ἄδνεϊορϑβ ᾿ηΐο ἃ ἰγγαηΐ 
565 ς ἢ. 

Το θαΠΟῸΓ ἀπά τπϑηποῖβ, ασξεὶς 1465 οὗ 
Ῥτορυῖοιν ἴῃ 397 Β, ύοᾳ Α: Ρ]αΐο οἡ {Π6Ὲ 
5] οἱ οἵ 403 Β, 4254, Β, 486 ἢ Ἶ 

Βειμοοίδου, ἀἰβοιιββίοηβ οἡ ἰΐ8 Τίδβθ, 
Οδαγαοίου δηά ἀρβοϊϊηθ 555 Β--557 Α, 
557.---5586, 562 κ---566 Ὁ : 15 Ρ5γοῃο- 
Ἰορίοδὶ ἰουπάδιϊοη 5574: μον ἀειπο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂ γγὰ5 τεραγάεαᾷ ὈΥ σεῖς νυ οΥ5 
5574, 564 Ὁ: οΟἴΠΕΙ ταίδυθηοθθ ἴο ἀ6- 
ΤΠΟΟΥΔΟΥ͂ 343 Ε, 4884 ἢν, «πὰ 2552772. 
566 αἷδο “ἐλδγις 

ῬειποοΥ οὐ ἀπὰ ΟἹ ράσοῃν, ει Ὀαδίνγεθῃ 
5440, 5518 ς 

᾿ειηοογαῖϊοαὶ πάη, [Π6, ἢἰδ. σϑηθϑὶβ δηᾶ 
ὉΠαγδοίθυ 550 Ὁ--ϑύ2 ἃ 

Ῥειηοογίϊι5. 528 Β, 584 Ὁ, 11 378: τεραγαβ 
ΗἩμΊΕΥ δ5 ἱπϑρίτεα βο8 Ε: ἢ15 νίενν οὗ 
16 τεϊαζίοη οὗ Ροᾶν δῃηὰ 500] 403 "Ὁ 

Τεπλοβ, ἴῃς Αἰπῃεηίΐαηῃ, ἤρυγρα ἃ5 ἃ ναύ- 
κληρος 488 Α ἢ, 45 ἃ τη]ρηΥ Ὀεαϑί 4926: 
ἃ Ριΐποα οἵ ϑορῃϊδίβ 402 Ὁ: δῖ5. ῥτο- 
νΕΓ 8] ραηί]θηθθ5 500 ἃ. 66. 8]50 
Αἑάδης, 2λεριοσγαςν 

Τεβῖγα : [ἢ6 ρϑυομο]ορῖοδ! ΡὈσϊποῖρ] 8 οἵ {ΠῸ 
Ἰονγοϑί ογάθυ ἴῃ Ῥ]αΐο᾽ 5 οἱϊγ 360 Β, 372 Β, 
Ὁ: Δηδὶ γϑὶβ οἵ 437 Ο ἴ,: τεργθβϑεηϊθα ἴῃ 

»ρὌΚΑ14 505 

115 Ἔν} αβρβθοΐ ἂ5. ἃ τῃηδηγ-Ππεδαᾶθα τηοη- 
βίευ. 588 Ὁ, ἃ ἰγγαηΐ 320 6, ἴῃ ΟἸεπιθηΐ 
οἵ ΑἸεχαπάτγα ἃ οοδῖ οὗ τἤδηΥ οο]οι5 
δότε: ἴῃς Τουπάαζίομ, 'ἴπ οη6 οὐ οἴ μεὺ 
οἵ 115 ναγϊδίΐεβ ἀπά ἀβρεοίβ, οἵ οἱἱρασοῃυ, 
ἀεπιοογδοΥ, ἰὐγᾶηπΥ, ἀπ ἴΠ6 οοτγα- 
ΒΡοπάϊηρ Ῥϑυομϊοαὶ ομαγδοίευβ 550 Ὁ, 

553 Ὁ, 5574, 558}, 5644, 5714: 
ἀδϑῖγεβ αἰτθαςεα ἴο ἐῃς ΠΙΡΠΕΓ ἀ5 ψ}Ὲ}]} 
45 ἴο {πε Ἰοννεῖ "ραγίβ᾽ οἵ 50] 580 Ὁ. 
966 αἷϑο “22εΐνὸ φαγέ ογ δοιεέ, ἐδ 

Τ)6ϑῖγθϑ, οἰαϑϑιποδίϊοη οἵ {Π6 558 Ὁ---559 ἢ, 

564. Α, 571 Α---572 Β, 581 Α 
Πείευσεπίβ 429 Ε, 4304 
Τ]αϊεοίϊς, {π6, οἵ ϑοογαίθβ 4544, 487 Β 1. 

534} 
Ἡϊαϊδοίῖο, Ῥ]αΐο᾽β βοΐθποα οὗ 11 16θ8--1179 

ΔΙΑ 510 Β-τσρ40 Α 24552721, 650. 510 Β- 
ΒῚ1 Ἐ, 531 0--ὸ 534 Ε, 537 Ὁ-τ-5400: [(5 
ΘΘΘΘη[141] ἰάθα] 5πὶ 5108, 532Ε: [ἴ5 
τηθίῃοα 510 Β, 5118 [ἢ, 532Ε, 5336, 
5348 ἢν, 1Π|113 Π-, Π| 191, ἀπά οὈ]εοῖβ 
511 ἈΒ,. 522, 4308 Ά81.; 11.169 ΠΗ: τ5 
Ῥεπηδηθηΐ ναϊὰθ ἴπ σοηπαχίοῃ ψ ἢ 
βάἀποαδίίομ πα βοϊεηίῆο ἀϊβοονετυ 11178: 
ἰ5 τεραιάθβα ὉΥ Ρ]αίο δ5 {πε Κίηρ οὗ 
βοίθποεβ οι Ὁ, οἵ. 504 Ε. 8ὅεε αἷβὸ 
7]7άρας, ἐάε ἑάθογν οἵ 

Τϊαίορσιια, ἐπε, οοπβίἀθγεά 85 ἃ ἴογπι οὗ 
ΤΠ ΕΓΑΤΥ σοι ΡΟΚἰοη 360 Α, 4128, 415 Ὁ, 
5054 8]. 

Ὀϊδίοσιιεβ, (π6 Ρ]δίοηϊο, ἱποίάεπίαὶ τα- 
τ ς5 Ὀεδυϊηρ οἢ [6 σΠτΟΠΟΙΟΡΎ ἀπά 
ΟΥ̓ΟΥ οὗ 1 8θ4, δο5 6, 506 Β, 523 Ὁ; 
530, 11168, 1714, 190, 583 Β, 584 Ὁ 

ὈιΠάεδποε οὗ (μ6 Ῥ]αίοηϊο ϑοογαΐθϑ 517 Β, 
528. Α, 552 Ὲ 

ΤΙ πηπγα, {Π6, βουηδίϊπηαβ δ ρ] ογεά ὈΥ 
ΡΙαίο 3346 

ΤΙπηθηϑίοηβ, (ἢ6 ἰῆταα. 
ἀποστάσεις 

θιῖο “00 Β 

Τορεηθβ οὗ Ἀρο]])οηΐα 11 803 
Τορεποβ {πῸὸ Ογηΐο 4050, 5968 
Ὀιορσθηαβ 1,δογίϊιβ, μἰ5 Ἔριτὰρῃ οπ Ρ]αΐο 

592 Β 
Τιοηγ5ἷα, Υὰγ8] ἀηα ἴπ (Π6 οἰ 475 Ὁ 
ΠΙοηγϑίαβ 1 οἵ ϑυίδοιιβα 409 Β, 563 Ε, 

βόφα, 566 Β---Ἑ, 5678, Ε, 568 κ--Ὁ, 
576 5, 577 4, Β, 579 Β, 610Ε 

ΠΙοηγϑαβ ΠῚ οἵ ϑυγάσιβαε 409 ΒΒ, 5028 
Τϊομπυϑῖιϑ οὐ ΗΑ] σαγηαββι5 ἢ ἴΠ6 ΟΠ αοίοΥ 

οἵ Ρ]αίο 598 Ὁ 
ΤΙοΠ βοάοσι5 405 Ὁ 
ΤΙ γτασ Ὁ, [Π6 3046 
Τἰν᾽ παίῖομ, ῬΞΥΟΠΒΟΙΟΡῪ οὗ 572.Α 
Ώορ, ἴΠ6, ὮΥ 6 15 ἃ ΡὨΠ]ΟΒΟΡΠΘΥ 375 Εν 

3768 
Του αιβ 617 Β 
Ῥταπια, Ρ]αΐο᾽β ποβί !ν τὸ {Π6. 

Οονεεάν, 7 γαρεαν, Φυεΐγν 

ϑεε. [πάρθχ ἃ 

566 



ποῦ 

᾿Υθαπηβ 571 Ο--572 
Ὀγγάδη τείειτεα ἴο βότ ο 
Του! σι, τη ργβίοαὶ 3796 
Τλαΐγ, ἴμ6 Οτεεὶς νγογα [ῸΓ 3328 
Ὀγεΐηρ, {Π6 Ῥύόοαβββ οἵ 420 Ὁ ἢ. 

Ε, 
Εδυίῃ, ροϑβίϊἰοῃ οἵ ἔπε, ἴῃ Ρ]αΐο᾽β Ὀ6]1εΐ 

6ι6 5: ἄοεβ ἴξ σϑνοῖνε, δοοογάϊησ ἴο 
ΡΙαίο 617. 

ἘδοΙεβϑῖα, [η6 Αἰπϑηΐϊδη 4028 
Ἐυσαίίοα, {π6, οἵ {πὸ Οστξαῖζα 331Ὲ, 

376 Ε απά 2α5577),1: ΟΥΙοΙστηβ ὈῪ Ρ]αίο 
οἵ Οτεεῖκ εὐἀποδίίοη 376 Ε---412 Β, 

401 Α---405Β, 497Ε-4980, 598 ἢ-- 
6οΙ Β 

Ἐδυσαίίοη, [ΠΘΟΥΥ δπα ρῥγϑοίϊοα οἵ, δος. 
ἴο οοτίαϊῃ Θορῃϊβίβ, νἢ Ρ]αἴο᾽β βίσιο-- 
ἴαχε {ΠεΥεα ρου 518 Β---Ρ10 Β, 5204 

Ἐδασαίίομ, 45 σοποεϊνεα ὈγΥ ΡΪαΐο : 115 
ῬοννΕΥ δηά ᾿πηρογίδποθ 5198, 5216: 
ἢπα] αἰπὶ δηα οὈ]εοὶ οὗ 4γ6 6, οἴ. 40 Ε: 
δἀποασίίοη 'π ΘΑΥΥ ΟὨΠ]ΔΠοοάᾶ 4506: 
ῬΓΘΙΠΏΪΠΔΙΥ ΟΥἨἠΧΏΧΦ“Τηιβῖοα] ἡ δἀποδίϊοη 
3768 Π., Ἰη51115 ὀρθὴ δόξα 376Ὲ, 4300 ἢ, 
διθα οαϊπηϊπαῖθβ ἴῃ ἴον οἵ {π6 Ὀθδι1{ι] 
4036; ταιηδυκδ ἡ ἰΐ5 σθηθγαὶ σΠπαγδοίθυ, 
5000Ρ6 δ πᾷ Ρᾷγροβα 2376, 398, 4008 ἢ: 
410 Α,΄ 411, 414 ΒΗ,, 424Ε, 4396, 
504 Ὁ 8]., οπ 15 τεϊαϊίοῃ ἴο {π6Ὸ ΠΙΡΠΘΥ 
ΟΥ ΡΗΙΠ]Οβορἤϊς εὐποδίϊοη 4854, 502 Ε, 
ΒΏ21ΤΕ, 5224, 536 Ὁ: 50Πεπια οἵ Πίρῃου.. 
εἀποαίϊοη 521 Ὁ {{., θαβεᾶ οῃ ἐπιστήμη 
4854 αἷ.. ἀπά οα]μηϊηαῖθϑ πη Κηον]εᾶσα 
οἵ 1ῃ6 Ιάεδα οἵ ἀοοα 533 Α 8].; α15- 
Οαβϑίοηβ οἱ 15. οτἱριπαῖηρ 1ΠΊΡῈ1]56, 
αἰτηβ, τηθίῃοα, οὐστὶσα] τη, 56ῸΡῈ δηᾶ 
ναϊια ΠῚ 168--Ἰ179, οτϑ8 Β, Ο--δ40 Ὁ 
2α551772 

Ἐδποδίίοῃ, ἃ τη] ηἸβίου οὗ, ᾿ῇ {πὸ Δ᾽ 2. 4124 
Ἐ]δβϑίϊο βοῆοο], ἴΠῈ 380 Ὁ, 427 Ε, 436 Ὁ, 

533 6. 866 αἷθο δαγηχογζαξε, Χ'δ710- 
2λαγιε5, Ζογιο ἐΐε ᾿)εαΐϊε 

ΕἸΕΠΟΠ 5, ἴΠ6 487 Β, 501, 5346 
Ἐπηρῖγο, ἀδνεϊοριμεπί οἵ πε 546 Β, 

11 291--294 
Ἐπηρεάοοϊεβ 264 Ε, 5144, 11 294 71. 4. 

291 71. 4. 803, 6078, 6208 
Ἐππηϊι5 οα {πε βίπαν οἵ ΡΒ] ΟΞΟΡἢΥ 4876 
ἘΡδιηϊηοπῆας 4016 
ἘΡί᾿σαταβ ἀπα ΤΡΙου γα Ἶβπὴ 358 Ε, 534 Ὁ, 

558 ἢ, Ἐ, 5594, Ὁ, βύοσ, 5838 
Ἐριάειοίῖς αἸβοοῦγθθβ 4908 Ε 
ἘΡπηθηϊά65 3648 
Ἐααίηοχθβθ, Ῥγεσαββίοη οἵ {π6 11 804 [. 
ἘΠῚ: Πῖβ παιηδ 6148 : {πΠ6 ν]βίοη οὗ 614 ἢ; 

115 βοισοθβ, δἰβηῖθ5 πα Πἰβίοσιοαὶ 56- 
4615. ὅτ4 4, 615Ε, διό Α--Ἔ, 617 Β; 
{1]1 οἵ τηοτὰ]ὶ δηᾶ τα]ρίοιιβ (εδοῃϊησ 
614 Β---όὄ ι Ὁ 2α557721; ῬΥΘβαηΐβ τπι5 νΊ ἢ 

ΙΜΡΕΧ 71 

8. ΒΥ ΒΟ 104] τερτεβθηΐζαίίοη γαῖ πεῦ {Π8ῃ 
ἃ. δοϊδηίπο [ἤθοῖΥ οἵ (ῃ6 [{Ππίνεῖβα 
6τό 8---ὅτ7 α 

ἙἘγαϊοβίθηθβ 527 Ὁ 
ΕΥΡΗγΘ βοοα 
Εγίβεϊο ἴῃ {Π6 τἰπ|6 οὗ Ρ]αΐο 4544, 339 Ὁ 
Επιο] 465 οἵ Μεραῖα 4068 
Ἐλπο 465 {Π6 τηδιμποπηγδίϊοϊαδη 526 Ὁ: οἰϊοά 

ἴῃ {πε ποίββ δη6 Δρρεῃαϊοεβ 525 Α ].» 
διῃα ΤΙ 260---289 24.517) 

Ἐπιάοχιβ 526 Ο, 5274, 5280, 5304 
ΕπιπλΟΙΡα5. 2653 Ὁ 
ἘαυρΙ 65. 344 Β, 487 6, 500 6, 607 Β Δ].: 

Π15 τεϊαίίοῃ ἴο {π6Ὸ ϑοοίαϊΐο β6ῇοο] 4516, 
Ι 8364: Ξοπὶα [δαίιγοβ οὐ ὶβ ἀγατηας 
305 ΕΒ, ὅ04Ε: ἀοοίτίπε οὗ δαίμονες ἴῃ 
ὅτ7 Ὁ, Ε: συοίεα οΟΥ τείειτεα ἴὸ ὈῪ 
ΡΙαΐο 568 Α, 6ογ 8 (9), οἴ. 5395 Ε, 296 Α 

Ἐπιμαηαϑῖα 410 ἃ 
ΕΠ γἜπλι5 495 Ὁ 
Ἐν1] 15 τῆοτα ἀραπάδηΐϊ ἴῃ {Π6 νου] {Πδῃ 

αοοᾶ 3796 
Ἑχασρσογβίίοη, ἰοῦ 65 οὗ, ποῖ νναπίϊησ ἴῃ 

Ρ]αΐο 520 Β, 559 6, 563 6, οἴ. 5574 
Ἐχοδδβῖνα πιδηϊζοϑίδίοπβ. οἵ Ἑπλοίϊοῃ σοη- 

ἀειηπεα 387 Ὁ ἢ, 288 Εὶ ἴ., 6ο» 6--οΥ α 
Ἐχοίεεϊο δηα δϑοίευϊο ἰγεαίτηθηΐ οἵ 5} ] εοῖ5 

4128, 415 Ὁ, 4444, 5770 
Ἐγε, ἰῃςε, ἢρυτεά 45 {ῃεῈ Βοάγβ ϑυῃ 

508 Β 
Ἔγε, {πμε, οἵ Τ) αν δ5ο8 Β 

Ε 

Ἑδοίίοη (στάσις), ἰπ ατεεῖς ΡΟ 64] 11{6 
415}, 4624, 470 0---4718: [Π6 5εβά 
οἵ τενοϊαι θη, θη ἰΐ ἈΡΡρθδῖβ ἴῃ 1ῃ6 

, ΤΌ]Πηρ᾽ ο1855 547 ΒΒ. ΒΡΟΟ- ΒΡΙ Ο, 550 ἢ, 
5648 ἢ. : Ῥγξβθῆσα δηα εῇεοὶβ οἵ, ἴῃ {Π68 
Βαπλαῃ 5011] 4444 ἢ, 550.., 554 Ὁ, Ε, 

550 Ὁ ἢ-., 572 Β---573 0, 577 0- 580 Α 
Ἐδι Δπα θαβοη, γοἰαίίοη Ῥεΐνγθεθῃ, ἴῃ 

ῬΙαιοηἶδηι 4148. 9566 αἷἰξο [πάβθχ 1 
πίστις 

ΕΔΙ]δοῖα5 πα [ΑἸ] δοίοιιβ γεαβοηίησ ἴῃ {πε 
Κεῤ. 333, 3354, 338 Ὁ, 3506, 1 68 

ΒΆτΉΙΥ, Ρ]αἴο᾽ 5 σοποερίϊοη οὗ {πε 457 8 ἢ. 
566 δἰβὸ (ἱλρηχη7275 77,1, ἐζε “ίαίογῖς απὰ 
77αγζίαρο, ιίαΐο᾽ » εογιεεῤέϊογιε οὐ 

Εαίθβ, {πῸ ἴσχε, Αἴγσοροβ, ΟἸοίῃο, 1,8 οΠ6- 
5ῖ5 617 6, ἢ 

Ἐδιμευ]αηά, Ἰονε οἵ, ἰη Ρ]αἴο 470 "Ὁ, 5748 
ἘΠ -αἰεῖ 404 Β, Ὁ 
ΕἸίΖρεγα]α, [πΠ6 Οτηδῦ Καὶ δβαγγάμπι οἵ, φαοίεα 

ΒΙ44Α 

ΕἸαΐς (αὐλός), [6 399 Ὁ : Ιερεπαϑβ χεϊδίϊηρσ 
ἴο {πΠ6 Πυΐε 390 Ε: ποΐ ἃ παίϊνε αστδεὶς 
᾿πϑι γα θη, δοσογάϊηρ ἴο Ρ]αΐο, 10.: 
ΟΥ̓ΡΊΑΒΓΙΟ ἴῃ 1ἰ5 εἴεξοίβ, δοσουάϊησ ἴο 
Αὐιβίοι!α 300 Β 

ΕἸὰχ οὗ ΡῬῃεποιηεπα, {Π6 4796 



;ὈΚ24.Μμ.5--ΞΑ ΚΟΛΊΟΒ 

Εοτος ἰβ ΠΟ τεπηθαν 5528 
Ἐοτεῖση οα]ῖ5 ἴθ ΑΙΠΘη5 3274 
Ἐοτεῖρη Ῥο]ον οἵ ἄτσεεὶς οἰτίεθ 471 Β: 

ΡΙαῖο᾽β οσεῖσῃ ΡΟ] σου 3364, 4706, Ε 
ἘῸΓπὶ ἀηα τηδίϊου 11 292, 5ού Β 
Εοτ ἱπ ΡΟΕΙΙΥ 392 Ο--40 1. 
Ἐοχ, με, ἴῃ ατεεὶς Πτογαΐασο 365 Ὁ 
Ἐταρρίησ, ἴπ6 παιυίῖοα] Ῥγοοθβθβ οἱ 616 Β 
Ἐτεβάοπι, τποῦαὶ, Ρ]αἴο᾽β ῃθοῖυ οἵ 336 Α, 

395 Β, 6, 4310, 577 Ὁ, Ε, 617 Ὁ, Ε 
ἘΠΟπάβρ πὰ ΕὙθη 5. 331 Εἰ ἢ., 3354; 

3820, 387 Ὁ, 4244 

[εἰ 
Οδηλεβ, δ᾽] ϑίοηθ ἴο 422 Ὁ, 487, 5216, 

11 181 (- ᾿ 
Οαπιεβ, ἴῃ6 ΟἸγπρίαη 465 Ὁ, 504 Α, 535 Β, 

5708, 621} 
Οεηῖαβ θονγ5 Ῥεΐίογα ννβα! ἢ 480 Β 
(εομηείυν : ἱπηρογίαπος αἰίδομεβα ἴο, ὈΥ͂ 

ῬΙαΐο δπᾶ ἢῖ5 βΞοῆ00] 5266 : 1[5 πηεῖΠοά 
ϑοτηθνμαΐ ππάπ]ν Ἔεχίεπαβα ὈΥ Ρ]αΐο ἴο 
ΟἾΠΕΙ βοΐεποες 1167: ἰγεαίτηθηΐ οἵ, ἴῃ 
ῬΙαίο᾿β ουτγϊοα!ατη οὗ βίπαϊος 526 Ο--- 
5270, οἵ, 11168---168. 8566 αἶξο 72α}ε- 
»εαΐεαὶ ϑίμαῖϊες 

(εγπιαηβ, {πΠῸ δποϊεπὶ 467. 
Αεβίαϊίοη, {π6 ρετὶοα οἵ 461}, 5456, 

546 Α,8, [1 281 [[., 293 4]. : ναυϊθ5 ψἹἢ 
Ἰοηρεν! νυ 546.., 1 287: τηδαηϊηρ οἵ, 
Π6η 5αἰὰ οὗ (Π6 ἀαϊνίπεα ογδαίμσα 
546 Α,Β, Π|288---290: ἴῃ (Π6 Πυϊηδῃ 
ογεαίασα 546 Α, Β, 11 291---295 

Ε]διςο, μῖ5 σπαγαοίευ, ᾿πι6]]δοΐῖι] ἐπ ἄθη- 
οἷεβ δῃα ϑυῃραίηϊαβ 3720, Ὁ, 374 Α, 
468 Β, 5096, 527 Ὁ ἢϊ., 528, 5480: 
186 ἱππείου, ἢ ΔΑαἀϊτηδηίιβ, οἵ 
ΤΗΓαϑυ ΊΔομυιϑ᾽ ἰΠθοΥΥ 358 ΒΕ, 2068 Α: 
ἱγεαίβἃ δ5 ἃ Ρ]αϊοηϊδί 4734, 475 Ε, 
506 Α: δϑίοῃιϑῃθα {Παΐ ϑοογαίεβ 5που]α 
ΒΕΥΪΟΙ ΘΙ τηδϊηΐαϊη {Π6 ᾿τητηογίδ! υ οὗ 
50] ὅοϑ Ὁ: τεργονεά ὈΥ͂ ϑοογαίββ 
528Ε Π., οἷ. 532 ΕἙ. ὅ8ε6 δἷϑο 44}- 
771 71{245 

ΟἸαποιι5 οὗ {πε βεὰβ ὅτι Ὁ 
(οά, «αἰἰχϊθαΐες. οἵἁ, δοοογάϊησ ἴο ῬΪαίο : 

ΘοΟάη655 370 Β ἢ, ̓ τητα ας 11 380 Ὁ Π., 
οἹηηϊςοίεποα 582, {γα [1] 655 381 Ὲ ἔ., 
οὗ, 383 Β: ἰονθ5 ἴῃοβε πηοβδί ννῆο τηοβί 
ΓΘΘΘΔὈ]6 Πὶπὶ σοι Ο; Οοά, ποῖ τηδη, 
1Π6 τηθαβιγα βο4Ὸ, 5Οο6Α : ῬῃΠ]ΟΒΟΡ ΠΟ] 
οσοποερίίοη οὗ, δἃ5 ἴῃ6 Ι͂ᾶἅεὰ οἵ ἀοοά 
505 Α, Ὁ, 505 Β ἢ, 597 Β, 566 4150 (σοί, 
τἠΔ16 7]άέα οὐ 

Οοάς, {Π6: {πεῖν ᾿πιασοβ οσονν πε ψ ἢ 
σαυ]αη 5. 298 Α : οοπάποίς οἵ, οἰἰε ἴο 
αν ντοηρ-ἀοίησ 377 ΕΒ. 866 αἶβοὸ 
Μεἰρίογε ἀγα ἐλέοίοσγ εἰς. 

αοείμα οα [με σεμΐα5 οἵ Ρ]αίο 486 Α, 
11 107, οὐ πιοῖαὶ ἰγτθθάοπὶ 617 Εὶ 

597 

(οΙ]ά πὰ 5ιϊνεσ, ργοῃιθιίοη οἵ, ἰπ Ῥ]αΐο᾽ 5 
οἰἵγ 4ατό ἢ ἴ., 547 Β: 4ο. ἰῇ ϑρατίᾳ 548.4Ὰ 

αοοά, {με : ατεεὶς σοποθρίίοη οἱ 1112: 
ΑἸϊ τῆθῃ δἰννανϑ ἀδβϑῖγ ἰἰ 4384, 505 Ὁ ἢ: 
115. τϑ᾽ δίίοη ἴο {πε ἀδεία], δοσογάϊησ ἴο 
{πΠ6 ϑοογαίϊς βοῆοοὶ βου αὶ ὑ"“-ὃ 

Οοοά, ἴῃς Ιἀφ64 οὗ 504 Ε ἢ, 11 1608--1179 
Δα 2 55172: ἴπΠ6 οτόνγη ἃπα οορίηρ- 
βίομθ οἵ Ρ]αϊο᾽β Ῥ ἢ] ΟΘΟρΡηΥ [1 110 ἢ: 
ΒΌΡΥΘΠΙΘ Δα ΠΟΥ οὗ {Π6 {]ηΐνευβα, ἴὉ., 
500 Β, ἰγαηβοθηπιηρ Ροΐῃ Κπον]εάᾶρα 
8Δη 1 ἘΕὐχιβίθησθ, ννῆοβα. σᾶιδαὲ ἰἴἃ 15 
βο8 Ὁ ΕἾ, βοοὰ ἢν, 586 Ε: [πε ροδὶ 
οἵ 4}1 ογδαίϊϊΐοη 11 172, 5ο5 Ὁ, απὰ {πε 
αἱ πηαΐε οὈ]εοῖ οὗ 411 ἀδβίγα 11 172: 
1ῖ5. τε] οηβ ἢ] ἀπα σοπποχίοπ νυ {Π6 
οἴποὺ [4645 1862 [{᾿, 51ΟΒ, 5118, 5346, 
1171 : ἴῃ 15 γε] ρίοιιβ ἀϑρεοῖ ποῖ ἴὸ Ὀ8 
αἸβεϊ σι 5ηθα τοηλ (ἀοα 505 Α, 509 Β, 
526 ῈΕ, 1171, 5078 

Αοοά δοίΐοηβ αὶ γτευγαγα θα ὄνεῃ ἴῃ ΗΕ]] 
6158, 6τ68 : 

(οοά τηξῃ δῖα ὉΠΜ]Π]Π}ησ ἴο τὰ]ς 3476 
(οοά π8Π|6, 8, Ὀεϊίεν [Πδῃ τῖσῃοβ 3605 Ὁ 
(οοάβ, οἰαβϑι ποδίίοηβ οἵ 3578 
(οΥρίαβ δηα ἢϊ5 Ξ0ῇ00] 405 Ε, 4088Ε 
(ὐονετηιηεηΐ, ἃ απαβίϊοη οἵ σαρδοῖυ ἀπά 

ποΐ οὗ 5εχ 455} 
ΕτδγΥ, ἃ τηϊχίασα οἵ φῇηῃϊία απα ὈΪΔοῖς 5854 
ταν, ὙΠοιηας, Πἰ5 ποΐθβ ου ἴμ6 δε. 

433 Ἑ, 474 Ἑ, 494 Ὁ, 4095 Ὁ, 496 8, 
409 Β, 553 Ὁ, 507 Β, 577 Α, 5780, 
5708, ύοϑ ἢ, ότ3 6, 6148, ὅτι Ὁ 

ατου-Παϊγεα ΤΙ] άγεη ἃ σἰρη οἵ {π6 ἐπ 
1291 ᾽ 

(ὐαταηΐεεβ ἀραϊηβί ἀθυ56 οὗ ΡΟΥΕΥ 347 Ὁ, 
4150 

Οὐυαταϊαηβ, [Π6, ἴπ ῬΙ]αίο᾽β οἱυ : ἱποῖπάα 
οι τα] εῖβ δηα δυχ]]ατῖθ5 374 Ὁ: {ΠΕῚΓ 
Παῖιτα] 4υΔ]1Ποα!οηβ 374 Ὁ-376 6: 
εἀμοαίίοη οἵ 3276 Ο--412 Β: σαπεβίϊοῃ 
85 ἴο {ΠΕΙΓ Παρρίημεθβ 410. ἢν, 465 Ὁ, 
583 Α: 86ε6. αἷθϑὸ ἡ“φηκχιϊαγίεσ, (γ,2- 
γγιτεγι157,, δ ἀμεαίίογε, Δἰτεἰεγς 

Ου1145 οὗ Τ]οπγϑβίας ογα [516 373 Β 
Ογρεθ 3596, 1126 [., 6128 
γπηπαϑβίίς, ἀ518] αὐθεκ ἱΠπεοῦὺ οἵ 376 Ε 
Εγπηπαβίῖϊο, ἴῃ τπΠ6 ΔΛ ε2., ᾿πο 465 ἰγαϊηϊησ 

Δ ηα Πυρίθης ἃ5 γγ)Ὲ]}] ἃ5 ρῃγϑίοαὶ βχϑγοῖβα 
4036: ΡΙαϊοῖβ {Πϑοὺν οὗ σγιηηαβίϊο 
410 Ο-- 411 Ε, 4088: ΡΓΠΟΙΡΙῈ5. ὈΥῪ 
ὙΠΟ συπιηαβίϊς 5μου]α θα τορα]αϊεα 
403 Ο---410 ἃ 

Η 
Ἡδάε5, ατεεῖς ρῥἰοΐατεβ οἵ 3868 
Ἡδπάϊογα[[5. ἀϑια}]γ Πουβαϊαυν ἴπ ατεθοα 

466 κε 
Ἡαττηοηΐοβ, {π6 βοίθποα οἱ, ἴῃ ἴπ6 {ἴπη6 

οἱ Ρ]αΐο 530}, 5321 Α-τ-ο: Ρ]αϊο᾽β οὐνῃ 
σοπορρίϊοη οὗ {πὸ βίαν 530 Ο---531 Ὁ, 



ποδ 

11 16θ4--108. 
σΖη (165 

“Ἡδυιηοηγ ̓  ἀπά “ Ἡδυγηοηΐος, τηεδηϊηρ οὗ, 
1η Ρ]δίο 307 Β 8]. : 5ε6 ᾿πάεχ 1 ἁρμονία 
αι ἁρμονίαι: ἴῃ νυ] 6Υ 56 η56, ΠΑΥΠΊΟΠΥ͂ 
5 ἃ αν Υβ8] ὈΥΪΠΟΙρΡΙῈ οἵ Ναίαγε ἃπά 
Αὐί 4008Ὲ 

ΗἩξεδᾶ, (ἢ6, 85 (πε εθαΐί οἵ ἱπίε))Ἔρεποα 
6οἡ Β, 11 469 

Ἡδδ], ᾿ἱπῆἤπεησα οὗ οἰϊπιαία οἴος οἡ 
4010, 4044 

Ἡδαγίησ, {πε 5εη88 οἵ βο7ο 
Ηδατσί, [Π6, 85 ἴΠ6 βεαΐ οἵ σουγασα 4026 
Ηδδί αββοοϊαίθα νι σουγασε 3876 
Ηξεαΐ βοίζεῃβ ᾿γσοη 387 Ὁ, 4118 
Ἡἀοηΐβπι, {πε ογθεα οἵ ἰπΠ6 Μδηὴγῦ 5058: 

ἀεπΊΟΟΥΔΟΥ ἀπ Πεάοηϊβπὶ 557 Α; Ὁ, 
5584, δότο 

566. αἷθϑο “ γοῤαεαϊφμξὶς 

Ηε]οίβ, {Π6, ἴθ ϑραῖία 547 Β, 549 Α,᾿ 
551 Ὁ 

Ἡγδο! 5 ἀπά Ἡγδο  Ἔϑη5Π 5375 Β, 

371 Ὁ, 434 Ὁ, 436 Β, 4398, 4706, 
406 Β, 498 Α, 5314, 536 6, 5408, 
1296 71. 6, 803, 5848, 6ο7 Β, 617 ᾿, Ἑ 

Ἡδετθεγί, ἄξοῖρε, φαοίθα 5888 
Ηετβιίῖοβ, οαίθρου!αβ οἵ, δοσογάϊηρσ ἴἰο ΡΙαίο 

365 Ὁ 
Ἡετοάϊοιβ 496 α 
Ηεβιοα αιυοίεα οὐ τείεσγεα ἰο Υ ΡΪαίο 

363 Β, Ῥ, 364 6, Ρ, 365 Ἑ, 377 Ἑ, 
300Ε (), 4154, 466 6, 469 Α, 546 Ὁ, Ε, 
οἵ. 328 Ε, 377 Α, 500 Ὁ: ΓΕΟΙΊΔΙΚ5. Οἡ 
ΡῬΙαίο᾿ 5 ἰεχί οἵ Ηεϑῖοα 3646, "Ὁ: ἃ ρᾶυδ116] 
ἴο {πΠ6 τηνίῃ οὗ 1πΠ6 ΖυΐΖέεσιις ἴῃ Ἡ ϑιοά 
11 296: ταςθβ οἵ {πε Βαθυ]οπίδῃ βεχα- 
ΘΕΚΙ ΠΑ] συβίεμῃ ἴῃ {Π6 Πγογξς για δαγς 
11 302 71. 4 

Ηΐεῖο, ἃ Ραΐζοῃ οἵ ροείβ βόϑεα 
ΗἸΡΡΑύομα5 [ΠῸ6 ἀβϑίτοπουηθῦ ΠῚ 304 . 
ΗἸΡΡΙία5 5110, 5204, 1164 
Η]Ἱρροοταίεβ, {ΠῈ6 οδίἢ οἵ 3416: ρᾶγᾷδ]]ε]5 

ἴο ῬΙαΐο ἴῃ ἴῃς Ηἱρροογαίδαι υνυΥἱτηρϑ 

403 Ο, 4044, 405 "Ὁ, 406 Α, 408 8, 

435 Β, 444 Ὁ, 459 6, 462 Ο, εἴ. 387 6, 
6ο7 Β 

Η]Ρροογαίεβ. οἵ (ῃϊοβ 528 8Β 
Ηἱ]ρροάδιηιβ οἔ Μ|Ιϊείαβ 4068 
Ἡ]ΒΙΟΥΥ Δη4 τηγίποίορυ, Ρ]αΐο᾿β σοποερ- 

Ἐοη οὗ ἀποϊθηΐ 582 Ὁ, 4106, 4148 
Η!ἰβϑίοσυ, Ρ]αΐο᾽β Ρῃ]]ΟβορῆΥ οὗ 5434 
Ἡοπηει: Ρ]αἴο᾽β ἀθευ-βθαίθα ἰονε οἵ ΗΠ 

501 Β, 505 4,Β: ΠΕ 15 {Π6 ἢγϑβί οἵ ἱγαρὶς 
ΡῬοείβ 595 Ὁ, 6ογ Α, πα νγᾶβ ππίνοίβα ]ν 
ΤΕρατα6α 85 {ΠῸ στεαΐ δεὐποαδίου οἵ ἄσεθοα 
508 ᾿, όοοΑ: εχίγαναρσαηίΐ οἰαἰπης οἴζθῃ 
ἀγρεά οὐ ἢϊ5. Ῥε ΠΑ] 598 Ὁ, Ε: Ρ]αΐο᾽ 5 
ΠΟΘΙ ἴο Πΐπη οἡ πηογαὶ, δἀποαίίομαὶ 
Δ ηἃ {Π6ο]ορῖςα] στοιπαβ 377 Ὁ ἢ, 5098 "Ὁ 
π-τόοι Β, ὅο3 Β--ὅοϑ Β: ΓΕπΊαγκ5 Οἡ 
ΡΙαίοβ εχ οἵ ΗἩομπηοσ 379 Ὁ, 380 Ε, 
405 Ὁ, Ε, 4248: ΗοχλεΥ αποίεα οΥ 

ΤΑ Χ 17. . 

Ταίθυγθα ἰο ἴπ ἰῃε Λε. 328, 334 Ὁ, 
363 Β, 364 "4 Ε, 365 Ἑ, 366 Α, 378 ὃ, 

319 Ὁ, Ε, 381 Ὁ, 383 Α, 386 ο-- 
387 Β, 388 Α---ὉὉ, 3894, 380 ᾿ἢ--201 Ὁ, 

392 Ρ,Ὲ ἢϊ., 3094Ὲ (Ὁ), 405 Ὁ, ΒΕ, 408 Α, 
4118, 424 8, 4438, 468 Ρ,Ε, 469}, 

501 Β, 516 Ὁ, 5206, 544 ", 543 Ὁ, 
547 Α, 566 6, 5098 Ὁ, 509 Β--ὅοο Α, 
όοξ σ, 6ο6 Ε, όο7}"» 

Ἡοιπεῦ δπὰ Ηδϑῖοα ᾿γεγα σοπϑίεγεα τῃς 
Γουπάεγ5 οὗ {πε ατεεῖς Γμεοροην 277 Ὁ, 
363.Α: αϑϑοοϊαίεα ΜῈ Τσαγσιβ. ἀπα 
ΒΟΪΟΠ 500} 

Ἡοχηεγῖο εἰεηεηξ ἰπ Ῥ]αίο, {πεῸὸ6 501 Β, 

5958 
Ἡποιῦῖ δπηοηρ ἰΠΐϊονεβ 2516 
ἩοΥβε- Ὀγεεάϊηρσ ἴῃ ΔΠΕϊ] ΠΥ 460 Ε 
Ηυτηδη παίμγε 15. Ἐβϑθη τ }]ν αἰνίπο: 8566 

77α» εἴο. 
Ἡυτηδηΐϊβμη, Ρ]αίοβ 470 0, Ε, 4096 
Ηπυπίϊησ, νῖάς οοπηοίδίίοη οὗ (πε τγοτά 

ἴῃ Ρ]αίο 373 Β: 5664 ἴῃ ἴΐ5. σοπηηο ἢ 
αοσορίαςοη 432 Β Η. 

Ηυχ] θυ 5 ορπίοη οἵ Ῥ]αίο ΤΙ 306 
Ηγρίεπμα 4093 ὅ6εε Ογηιγιασέξε 
“Ἡγροίμεβαβ᾽ (ὑποθέσεις), ἴπ 1ῃε τηδίμε- 

ΤηΔί]08] 5οΐθιοα5. 510 Β- 511 Ὁ, 525 ΕΣ 
ἴῃ Τ᾿] θοῖίς 510 Β ἢΐ., 533 6, 11174---119. 
8668 Α͵5ο Ζ7))αἰδεΐξε 

- Ιδοομυβ- αν, {Π6 δύο Ε 
Τα βα]βαίίοη. οὐ πουίμευη σῶσε ΕΥ̓͂ {π6 
Οὐαὶ 457 8, οὗ ϑραγία 457 Β, 5446, 

5484 
Τά 6 δ] Ί5πη, ΡΟ] 104], ἴῃ της ἢτβδὲ Ῥοοῖς οὗ 

ὉΠῈ ΟΖ ΞΡ ΤΠ ἼΑ7Ὲ 
Τάθα]γ δηὰ ΤΙ 4734, 502 Ὁ 
14ε65, {πῸ {πεοῦν οἱ 11 168---179, 476 Α ἢ., 

ΞΟΒΑ ΤΠ. δἀηα 2αςεΐηηε 6.5. 340 6, 437 Ε: 
ἄοεδ5 ποῖ ἀρρϑαῦ ἴῃ {Π6 ἤγϑί ἔουυν θοο 5 
οὗ τῆς. Δ᾽. 4026: ποῖ ἃ ἀεπηοογζαίϊοδὶ 
ῬὨΪΟΒΟΡΗΥ 4044: Ρῃγαβεοϊοσυ οὗ {Π68 
ΤΠΕΟΥΥ 438 Β, 6, 4764, 479.4,Ε, 507 Β, 
1 81 (-, οἵ. 3634, 4026 ἀηά 8ε6 [πάῤρχ 1 
αὐτός, εἴδη, ἰδέα, φύσις : ατα ἴῃε Ιδα5 
ΤΊΘΎαΪνῪ “ἰπουρηῖθ᾽ οἵ ἀοά ΟΥ πιδηῦ 
507 Β, 1169: ρΡγδαάϊοαίαβ δρρ] Δ Ὁ]Ὲ ἰο 
{πε Τάθαβ 476 Α, 1 368 : {πεῖν ροϊ τς Α], 
ΤΟΥ͂Δ] δηα δἀιισαςοηαὶ νά]ις 4706 Α, Ο, 
479 Β, Ὁ, 484 6, Ὁ, 400 Β: οἰαπϑι ποδί 
οὗ τῆς [Ι͂ἀξὰ5 ἴῃ δὴ δϑοβηάϊηρ ογάθι ΟΥ 
ΒΙΕγαΥ ἢν Ργεϑι4βα ονεῖ ὈΥ ἰἢς [Ιάδαὰ οὗ 
Αοοᾶ 5118, |1170, 178 : {Π6ῚΥ Το] δι οα 
ἴο ρδγίοι]ατὸ 476 "Ὁ, 1 362 Ηἴ,, 505. , 
1 172 [[., 506 Β : γεπη 5 οἡ {Π6 {ΠΟΥ͂ 
45 1 ἀρ Έδὺβ ἴῃ ΒοοΙΪς Χ βού α ἣ 

Ιπηᾶρα5, Ρδοα οἱ, ἴῃ {πΠῈ6 οπίοϊοσυ οὗ Ρ]αἴο 
Βοοθ ἢ. 8866 [πάεχ] εἰκόνες 

Τηγϊδίοη, Π 6 Ἔββεποε οὗ Ροξίσυ δηα Ατί 



ἩἩΑΚΜΟΜΥ--ΚΑΟΙΖΖΕΡΟΞ 

377, 5056: ἀϊδετγεηε σοπποίδιϊοηβ οὗ 
ἴῖῃ6 ψοτὰ, ἰῃ ΡΙαίοῖβ ΤΠθοΥΥ οἵ Ατίὶ 

302 0, 305 Ὁ, 399 Α») 5950: εὖ, αἷςο 

ΓΤ. 

Τηγϊἰαἰϊοη Ὀδοοσηθα ἃ ϑθοομα παίιτα 

3958, ἱ ᾿ 
Τηγϊίαιϊϊνα Παρ οὐ πϊμα σοπαθηιηρα 

3948 ἢ. 
πηι ογα ν οὗἨ Π6 σοᾶβ, 115. εἴξοί. οἡ 
υγαη οοηάιοϊ 377 Εν, 3008 Δ]. 

Τυτηοσίδ! ν, ργθ- ΡΙαϊοηῖο οοποθρί!οη5 οἵ : 
ἴῃ Ηοπιεῦ 386. Γ ; ἀπιοησ ΟΥρἢῃὶϊο ἂπᾶ 
Ῥυιπαρόγθδῃ οἶτο ες 6ο8 Ὁ, ὅτι Α, 3636 
4]. : 5εὲ6 Ογζλϊες, ἐλδ ἐδαεἠτηιρ' 7 ἐλὲ 

Τιυππιοτία!γ : Ῥ]αϊο᾽β ρῥγοίουπα θε]1εΓ ἴῃ 
498 Ὁ, ὅοϑ Ρ, ΡῬαξεᾶ οἡ ἴπ6 σοῃνϊοιἱο ἢ 
μαι [πε πυχηδη 501] 15 Θββεηία! }Υ αἰνῖηα 
(566 727αϑ1 εἴς.) : σοππδχίοη οὔ [ἢ ἀοοί πα 
ἢ ῬΊ]αἴο᾽ 5 {Πθοῦν οὗ δἀποαίίοη 5186: 
ντοοῦ οἵ, ἴῃ Βοοῖὶς Χ 6οϑ Ὁ ἢ : γϑιματκβ 
οἢ [Π6 ἀπά δου! υἱηρ᾽ ἀϑϑατηρίϊοηβ, τηθί ποά 
Δα βόορε οἵ (ῃϊ5 ρτοοῦ, 10. : σαθβίίοῃ 
ΜΠΕΙΠΟΥ ἱπημηοτία γ ὈΕΙοηρθ. ἴο 1ῃ68 
γνΠ0]6 οὗ 1Π6 5οι], ΟΥ̓ ΟΠ]Υ ἴο {Π6 λογι- 
στικόν οβϑ Ὁ, ὅτι Β,Ε. 966 αἶβο ,ϑοφε, 
ἐλδ ἀτεέηιαγε απ 7γα7157119 7 ]1071 

ΤηάαϊνΙά πα], γο]αϊίοη οἵ {Π6, ἴο {πΠ6 ϑίαϊο, 
δηα [Π6 ἀπαίοσυ Ὀεΐνεθη [η6 ἔνο ἴῃ 
[6 εῤ. 351Ὲ, 3068 "Ὁ, 4246, 435 Ἐ» 

430 Ἑ, 441 ΟΠ, 442 Ο, 462 6, 543 Α, 

544 Ὁ, 548 Ὁ ἢ΄., 559 Ὁ 
Τηαἰν! τα] Ἰςατίοη οὗ ἴγρεβ ἴπ Ῥ]αίο 426, 

4716 Ὁ, 1 860, 494. 6, 4058 
Τα ν ἀπ ]15πὶ ἴῃ ΑἴΠΘη5 4624 
Τηΐαπίοἰάα 4508, 4«ὔοσ, 1 351 ἔ. 
Τη]αβίίςα, δανοοαίεα ὈΥ “ΤὨγαϑυ θη ῆιι5 

3434 Π΄, 348 Β--3408, ἀηα αἴζευ ἢΪπὶ 
Ῥταϊβεά ὈῪ Αἰἴαϊοο 358-262: [15 
ἔγαὰθ παίισθ, δοοοτάϊησ ἴο Ῥ]αίο 3506 
--252 Ὁ, 444 Α-Ἐ: 5γυη. ψ ὕη- 
τὶρ μ εουβηθβ5 444 4Α: 1] 5.106 15 τη δηϊ- 
[ἐϑίδᾳ Ῥοίῃ ἴπ Ρο] το] οοπϑίϊτατοη5 
4456 (566 αἷβο Ζηαγεῖν, Οἰΐφαγελν, 
Δα (Π6 οἴπεῦ ἀδρσθηθγαΐθ σοι ηοη- 
Ὑγ ΘΑ] [Π5), ἀπὰ 1π Π6 Ὠατηδη 5018] 4456 
(5εε αἷβο 7 γιαγελίεαί γιατ, Οἰραγελιίεαζ 
ρα, απὰ ἴΠ6 οἴμεσ ἀδρεποθγαία ἱπα]- 
νἱάτ415), θὰς της ῬΥπηατΥ πὰ [απ4ὰ- 
τηθηΐαὶ ουτὰ οἵ Τη]ιβίϊοα ἰ5 {παὶ οὗ {Π6 
50] 544 Ὁ : Ῥθῃα 165 οὗ [πη] υβίϊοθ, θοῇ 
ἴῃ 1π|π ἀπα αἰζευννατάϑ 612 α--ὅ21 Ὁ 

Τπϑρίγαίίοη 3318, 342, 5368, 493 Α ἃ]. 
866 Ἱπάρχ 1 θεῖος 

Τηΐε]]οοῖ ἀπά ΔΝ], γτο]αϊΐοη οἵ 382 Α, 
διϑ8α 

Τηιο]]δοΐι4] “ Ροννούβ, (ῃ6 4778 
7ηεεἸοοίμαϊές ἀ»ι07 4868 
Τηι6] Ἰδού] 15πὶ ρυθάουηϊηδηΐ αἰζου ΒοοΪς ᾿Ψ 

οὗ ἴῃς Αεῤ. 4309 Ὁ, Ε, 441, 474 Ὁ, 
4804, 486Ε, 5186 

Τπιευπαίίομαὶ ρο]ογ, ἰῃς, οὗ ῬΙαίο 4609 8 [{ 

5099 

Ἰβαϊδῃ αποίεα ΤΙ 168 
Ιβτηθηΐαβ 336 Α 
Ἰβοογαίθβ 3808, 410 Ὸ, 426ς ἢ, 4274, 
473, 4794, 480 Α, 487 Ο, 488 8,6, 
493 Α, 6, Ε, 405 Β, Ὁ, Ε, 408 Ε, 500 Α, Β, 
Ἐσθ ὁ, 11 17 [526 Β. 552, 5680, 
οϑόσ 

Τία!]ν πιεπίϊοπεαὰ ὈΥ ΡΊ]αΐο 599 Ε 
Πᾶσα, ῬΕΙ͂ Ρ5 ἃ πᾶπια Του ρατί οἵ {16 

Οανεσεν 303 

Π 
Το πθοη, ΤΥ ϑϑηηιε], ασποίεα τος 
7υάρεο, ἴπε, 4 Ρῥιηγϑίοϊαη. οἵ ἴπῃ86 900} 

3808 
Τυαρὲβ πα ἀοοίουβ 405 Α-ππᾷτο α 
Τυάρίηρ, τιείμοα οἱ, ἴῃ τηυβίοαὶ δηᾶ 

ἀταμηαίὶς οοῃΐεδίβ 580 Α, Β, Π| 813-- 
810 

ΤυϊἊαη βοδκ 
Τυβίῖοα, οατγθης ἐπθουΐθα οἵ, ἴῃ ΡΙαἴο᾽ 5 

{{π|6 3321 6, Ε, 3374, οἵ. 4428: ΤὭτακβΥ- 
ΤηΔοΠπ5 ΟὨ 3374 -., 340 ὁ ἢ, 3434 
3488 ἢ: ΟἸαθοο δἀπὰ Αἀϊπιαηίαβ οἢ 
358 Ε--366 ἢ : οσοποοῖνεα 8ἃ5 δῇ γί 
332 Ὁ { : ρο σα] ἀβρεοὶ οὗ 337 Δ: 
Ἰ6ρᾺ] ἀο. 338 Ε, 3594, 433 8, Ε: ἰαΐἴθυ 
ποῦν οὗ, [οτοσϑμαάονεα ἴῃ Βοοϊς 1 
4351 "ἢ ἢν: οἴξῃ ϑυποηυμῖοιβ ΜΊΗ 
τσ θοιιθηθθ ΟΠ. ἴῃ ΡΟΡΌΪΑΥ οἴ 1ο5 
331, δηᾶ ἴῃ Ῥ]αςοηἶ5ηη, ἡν ΠΘΥΘ 1ἰ ἐοΥΠη5 
116 τηϑαϑιϊηρ- στοὰ Πα ΟΥῸΪΥ οἵ 4}1 (ῃ 6 
ψιίαθ5 434, 441 6, 442: ἴῃταε νίεννθ 
οἵ, ἴῃ {π6 Δ᾽ εῤ., σοτγεβροπάϊηρ ἴο (Π8 
ἴμτες βίαρες οἵ {π6 1468] οἱἵν 3724: 
ἢγοὶ νίενν 372 Α: 5Ε0οπα ΟΥ ῥϑβγζϊο- 
Ἰορίοαὶ νἱενν οἵ Τιυβίϊοα ἰπ ἴπ6 ϑϊῖαϊβ 
43:18--.4324 0, ἀπᾶ ἴῃ {πὸ [παϊνί αι] 
441 Ὁ Π : τοϊαϊίου. οὗ ἱπαϊνιάπα] δηά 
αἶνίο Τυδέα. 443 Βππ444 Α: {π|τὰ οΓΥΓ 
τηθίδρηγϑίοαὶ νίανν οἵ Τυβίϊοθ 504 Ρ, 
ὅτι ας, ἀπά 15 γεϊαίίοπ ἴο ἴπ6 ρβυοπο- 
Ἰορίοαὶ 504 Β, Ὁ: [πϑῖ1ο8 ρυθναῖ]β δἱ ἰαϑὲ 
6ι2 Α--ὅ13 Ἑ, οἵ. 3064.Β, δῃὰ γχαϑοεῖνεβ 
1[η6 ῥυῖζεβ ἀν αἰτπηρ ΠΕΥ ἴῃ 16. ἀηβθθῃ 
ψοῦ]α ὅτ4 Α---΄Ἴτι Ὁ 

κ 
ΚΚερίον, ἰῃς Ἰαννβ οἵ ΤΙ 162 
Κιηπράοῃι οὗ Ηξανεῃ, ἴΠ6 5028 
Κιίηρϑηρ, βθογοῖ οὗ ἴσα 473 Ὁ 
ΚΊηρϑηΙΡ ἀπὰ ΑΥἸβίοογαου 445}, 5424 
ἹΚηον]εάρο, 2αϑ5ΐ71. ΤῊΓΠΠ 11 οὗ, ἀοο. 

ἴο Ρ]αίο 477 Ε, 5118: 5 οἵ Π0 δνδ]], 
ὉΠ1655 {ποτα Ὀ6 πον ]οᾶρε οὗ ἴῃ6 σοοὰ 
ΒΟΡΑ: σα ΔΙναΥ5 ΘΠ ΘΓ 8ῃ δοσοιηΐ 
οἵ 56] σοῦ, 531 Ε: ἴπ6 ΡΒΙ]ΟΒΟρΡμοτ 5 
Ῥαβϑίοῃ ἴου Κπονίβαρα 475 Β, 400 Α,8Β: 
γαγίουβ ἈρΡ]ἸοαιοΠ5 οἵ {Π6 ννοτὰ ἴῃ ἴῃς 
Κεῤ.:-τουϑοὰ οἵ ργδοίίοαὶ αν] ]αυγ ἢ 



510ο 

6.6. 8ῃ ἰπβίγασηθηΐ όοι Ὁ; Ψ] ϑοογαίϊο 
σοηῃποίαιϊϊοηβ 366 σ, 4094, Β, Ὁ; ἴῃ 
Βοοῖϊς ιν Κπον]εᾶρε 15. ῬΥΪΠΟΙΡΑΠΥ ἃ 
ΡΟ] οα] πᾶ πλοταὶ νἱτίαα, σοπηροίρα 
ννἱἢ σοπάποι (5γη. σοφία, φρόνησις, 566 
᾿ετ ἰοῦ») 428 Β, Ὁ, 4426, 443 Ε; [γοΠὶ 
4745 ἴο 5418 ἰξ 5 ὈΥΙΊΔΥΙΪΥ ἀπά 
ΟΠ οΗγ, γεῖ ποῖ ψν ΠΟΙ]Υ (518 6), ᾿ῃ[6]16ο- 
πᾶ], ἀπ φαπούα! τηθαῃβ Κπον]εᾶρα 
οὔ Βείηῃρ οὔ Τύαῃ, 1.6. {π6 Ιά685 
476 «α ἢ΄., 490 Β, 508 Β---511 ΒΕ, ΠῚ 170 
Α1].; ἴῃ 1ῃ15 56πη86 ἱζηον]εάρα 15 {πε ἰοοά 
οὔ [Πς οι] 490 Β, 585 Β, Θοπηεοίθα ψ ἢ 
{Π6 ππίΐοσγιη, ἱπημηοσίαὶ δη ἔτ α 585 Ὁ ἢ. 
1ῃ6 ἔουιπάδίίοη οὗ ἐγ ΟΥ̓ ῬΗΠ]ΟΞΟρΡἢΪο 
νἰτίαε (5εε ΚγΖοε). ὙΠΟ 146α οἵ ἀοοῦ 
οΥἮ Θοά ἰ5 ἴπ6 δυίμοσ οἵ Κπονίβάρο, 
δηαᾷ [πε Κπον]εᾶρσε οἵ αοα [πε υ}1{|- 
τηδία αἷπὶ ἀπ ροδὶ οἵ 4]1 ἱπνεβιϊραίίομ.. 
1 168-- 179. 866 αἶβθο [πᾶεχ 1 ἀνά- 
μνησις 

Κπον]εάρσε ἀπά Ορίἰπίομ, ορροβί(ἴοῃ οὗ 
.438, 476-480, 4976, ότ9 6 

Ι" 
ΤΑΌρΠΔΌ]6, ἴῃ6, ταὶς 14685 οἵ 331, 

5000, 5368: Δ ηΑΪγ 565 οἱ, ἴθ Ρ]αΐο 

452} 
Τ1ιἂνν: [ΠΘΟΥῪ οὗἉ 115. οὐἱρίῃ 358: Ρ]αΐο᾽ 5 

οοποδρίϊοη οἵ 380, 519 ἢ, ΒΕ; 590 Ε. 
5866 αἷδο [πάᾶδρχ 1 νόμος 

1,ανν ἰῃ {πΠ6 ἤδανθηβ 5308 
Τἀννοοιτγίβ, ργοοθάπγα ἴῃ Αἰϊο 348 Α 
Τ αν] 556 55 ἃ γθϑα]ς οὗ ργοπηαίαγα βίθαν 

οἵ αἰαϊθοίῖς 5237 
Τιβαγηϊηρ 15 ΤΕΟΟΙ ΘΟ ΙΟΏ. 

ἀνάμνησις 
1. ερ ϑατίοη ἴῃ {γῖν]8] τηαίτευβ ΠΟΥ ΟῚ ἢΠΠΔ] 
4250 

1 οἴβαγα, ΡΠ] βορηϊς 500 Β 
Τδομίϊα5. 4398 
ΤιεῖΠμα, {Π6 ρ]αίη οἵ ὅόζι α 
Τιείίεῖβ (γράμματα), 1Ππ|δίγαί! ΟΠ 5. ΠΠΌΤΩ, ἴῃ 

ΡΙ]αίο 308 ", 4028 
116, [165 δηᾶ Γγίηρ 376 Ὲ, 377 Ὁ, 382 Α-- 

Π. 866 4150 [πάδϑχ 1 ψεῦδος 
1106: ἰτααιεῖοπαὶ Οτρεὶς νίθιν5 οἵ 335 Β ἃ].: 

ποί αἴνναγβ ἰο 6 ἀεϑίγεα 445. : 464] 
ἀπταίΐοη οὗ, αἃα5 οοποεῖνεα ὈΥ Ρ]αΐο 
1 801, 615 Β : Ιεσεπᾶβ ἀροιῖΐ 115 Ιβηστῃ 
ἴη Ῥυθῃϊβίουϊο {{π|6ὸ5 615 Β 

Το, [η6 Ήσιιδε οἵ 3288 
Τιρῃΐ βο7 Ὁ Εϊ: 115 το! σιουβ πα Ροβίϊοδὶ] 

ΔΒΒΟΟΙΔΙΊΟΠ5. 5οὃ Α, Ὁ 
Τῖρμς ἀπα Τ πῃ 478 Ο, 508 6, Ὁ, Β116 
1 ήηγεδτες ἐγιγαγιίιεηε 6156 
[1π6, 1Π6 ϑδἴτηῖ]α οἵ ἴΠ6, Ἔχρ]αϊηθα ἀπα 

1Ππο γαῖα 5ο0 Ὁ ἢϊ., 11 84---87, 166--168, 
534 Α: οΟἴ6ὺ γϑίθγεποθϑ ἴο βοδ ἢ, 597 Ε» 
όοι Ε ἃΪ. 

366 Ιπάρθχ 1 

ἌΛΣΧΟ ὙΠ 

11οπ, πε, 15. δ οπος πὶσῃ-βρί γε ἀπά 
ΘΘΏΓ16 375: ἃ ἴγρε οἵ θυμός 588 Ὁ Π΄,, 
6208 

ΤΑϊεγαΐατα ἃ “ΠΟΌΪῈ Ραβιϊπηθ᾽ 5366 
ΤΑιυγρίεβ, Οὐρῃὶς 364 Ε 
1νε5, ἀϊβεγεηὶ Κιηαβ οὗ 5394, 5810, 

όζοσ: με {πεβογβίϊοαὶ δηὰ ργδοίϊοβὶ 
406 Ὁ, 5296, 549 

ΤΟηρίπαβ οορίο5 ΡΪαΐο 573 Ε: Π15 γειηαγκβ 
ΟἹ Ρ]αἴο᾽ 5 δίγ]β ἀῃηα ρϑηΐι5, 586 [πάθχ 
111 Δ ογιρήγιτές εἴα. 

Τ,οἱ, [Π6, 1 δῃοῖαπί ἀδιη ογδοΥ 557 ἃ. οἵ. 
561 Β: ἴῃ Ρ]αϊο᾽β ον 46οΑ, 461ῈΕ: 
Ῥαγί νυ μοι ἢ Ρ]ανβ ἴῃ σοπηθχίοῃ 1 Π 
ἰχαηϑη]στδίϊοη 618 Α, ὅτο Ὁ 

Τοἱ, {πΠ6 “δποϊθηϊ, ἴῃ ϑραιία 5524 
Ιοἴζα οἡ Ρ]αΐο᾽β [4ε85 11 169 ἔ. 
Ιονς, Ῥ]αΐοηϊς 403 Α [{. Υ 
Τίονα οὔ {πε Ὀεδαίἢι} 403 Ὁ: οὗ (γαῖ δπά 

Κηον]εᾶρσε 400 ἃ 
Τονεῖβ, [δηίαβίθβ οἵ 474 Ὁ ἢ. 
Τλιογείϊας5 δηα Ρ]αΐο 474 Ὁ, 406 Ὁ, ΤΙ 805 
Τγοδη ΓΟΡΥ 505 Ὁ 
ΤΥοορΡἤγομ, {πῸ ΘΟρΡἢΪβδὶ 3588 
Τγοῦγρσιιβ, σοηϑυϊ πς10η οἵ 548 Α, 552Ὰ 
Τ τς ΡοδίγΥ 398 Ο---209 Ε 
1 γβαηαθυ 547Ε 
ΤΠ γϑῖαβ 328 Β 

Μ 
Μδογοοοβη ἂδπᾶ Μίογοοοβπῃ, ἔπ6 5ο8 Β, 
546, 1 294 Γ,, 300. 802 

᾿Μαάῃμεββ 3828 
Μδη ἰ5 ἃ σοιῃρουπα οἵ τηουίδ! ν δηα ἴτη- 
του }Πγ 588 Β, ἃ οοἰθβίαὶ δηα ποΐ ἃ 
[ΕΥγ 5.718] Ρ]δηΐ, Θβϑθη 14 }}}γ Πυτηδῃ 11|5ῖ 
Ῥθοδιιθα οβϑαηςϊα}]}ν ἀἰνὶπα 4.43 Β, 501 Β, 
5186, 523 Ὁ, Β5ύοσ, 5718, 588 Β, 580 Ὁ, 
502 Β, Ο11Ε 

Μαμπίϊηθα, {πε διοικισμός οὗ 5408 
Μδην, {πΠ6, Ρ]αϊο᾽β αἰετπᾶ48 ἴο 4944, 400, 

502 Α, 576 6 
Μαυτίαρσα, [ῃ6 ατεεὶς Ιἅθα οὗ 4578, 458Ε: 
γᾺ] 65 ΠΑ ιἰἰϑᾶσὲβ5 δρρογίαϊηϊηρ ἴο, ἴῃ 
ατεροβ 460Ε, 4618, 6 

Μαιτῖαρε : ΡΙαἴοβ σοποερίίοη οὗ 457 Β, 
458 Ε: γὙ]65 δηα τρα]δίοη5. σΟΠΟΘΓη- 
ἴῃρ᾽ 4568, 4586 ἢ, 5461, Β, Π| 280 ἴ. 

Μαῦϑγαβ 3008 
Μαββασα 3776 
Μαιπουηαίϊοαὶ τηοίποάβ οἵ τεαβοπίηρ, 

[οπάπηεθϑα οἵ Ρίαΐο ἴῸΥ 427ῈΕ, 458 Α, 

5000, 533 Ε 
Μαϊπειηαίίοαὶ βἰπαϊος 11 168---168 : {ΠεῚτ 

ἀἰβοὶρ] ΠαΥν δηὰ βἀποδίϊομαὶ να]ια 5.20 
Β, Ὁ, 531, ΠΠ| 167: ἀερτεοϊαίβα ἴῃ σοτη- 
Ῥαχίβοη ψ ἢ αἰα]θοῖῖς. 5326: τποιποᾶ 
Ὀγ ψῃϊοἢ {πὸν ἀῇα Ρυτβιιθα 5108 ἢ, 
525: {ΠΕῚῚ ο]εοῖβ ἀγα {Π 6 ᾿πβιγι πη ἢ 5 
Ὀγν ψῃϊοῃ (σοὰ ἡνοσκβ 'ῃ Ναίατα 11 162 
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ἔ. 4]., 58εὲ ἱπᾶάθχ 1 θεὸς ἀεὶ γεω- 
μετρεῖ, εἴεγπαὶ, Ὁπομδηρσθαῦὶε δπάᾶ 
χωριστά, Ὀυΐ αἰδιίποι ἔτοπη ἴῃς [ἀθᾶ5 
ΔΠ6 ἱπιίεγιηεαϊαϊα Ὀεΐνγεεη πεῖ δηά 
Ῥαγίϊου]ατβ 510 Β, Ὁ, 525} ἢ, 5278, 
ΤΙ 169---163, 187: οἰεπιεπίβ οἵ ρεγπιᾶ- 
πεηΐ ναϊὰθ ἴῃ τΠἰβ ἱπθοῦν 11 1602. ΕῸΓ 
1τῃ8 ραγίίσυϊασ βἰπάϊεβ 5ε6 λίζεφμδεογ' 
εἰς., (ὐεο»ηϑί», δ.67 δο»ιδ 7}, .41 «ἐγ 0720 21}, 
αν ηιοϑεῖες 

Μεαάονν, πε, ἴῃ ἀποϊεηΐ νέκυιαι 614 Ο, Ε, 
διό α, 11 4171 

Μέεδηῃ, {Π6, ἰ5 ἴῃ6 Ὀεβὶ 6188 
Μδαςαγθ, ἴπῈ σοποθρίίοη οὗ, ἱπ Ρ]αΐο᾽ 5 

ῬΒΙΠΟΒΟΡΩΥ 5ο4 6 
Μεομαπίοαὶ Ἰαροῦγ, Ρ]αΐο ἀπά Αὐ βίοι!α 

Οἢ 405 
Μεάϊοϊπθ, {πῸ ατί οἵ, ἴῃ δποϊθηὶ ατεθοα 

403 "Ὁ, 405 Α, ἢ ἢ, 4ο6 Ρ, 4ο8 6, Ὁ: 
15 σοπποχίοη ψ ἢ Ογπιηαβίὶς 4οὐ Α: 
ἴγιθ ρ]αςς δὰ πιποιίοη οὗ, δοοογάϊηρ ἴο 
Ῥ]αῖο 405 Α---ἜΙΟ Ὰ 

Μεάϊαπη, [Π6, ἴῃ 5Ὲηβα- Ρεγοθρίίοη 5076 
Μερατίαπ ϑοῃοοὶ, {πΠῸ 4368, Ὁ, 454 Α. 

5058 
Μεπιοῦυ, ἴῃ6 Νήαϊεσ οὗ 621 
Μεπαροῆτηιβ 526 6 
Μεμπάαϊςαπὶ ΕὙΪαΥβ 3648 
ετις ῥιείεγα 17τι εογξογε 2μίογο 405 Ὁ 
Μέεγορεβ, ἴῃς ΠΑΡΡΥ Ἰαπά οἵ Π' 296 :. 6 
Μεῖαϊς, {πε Ηεβίοαϊο 414 Β, 415, 468ῈΕ, 

546 Ε, 547Ὰ 
Μειδρηγϑῖοαὶ ίαπάροϊπίέ ϑβιυρεογβεαϊησ 

Ῥ5ΥΟΠΟΙΪορίοαὶ 4404, 474 Ὁ, 5048 
Μείγοάογιι5 οὗ 1,διηρβασιιβ 378 ἢ 
Μίομεὶ Αηρεῖο 518, 508 Ὰ 
“ΜΙΡΕΙ 15 Εἰρμτ,᾽ [6 ἀοοίτπθ {Παΐ 337. Α, 

3434 ἢ. 
ΜηατΥ βογνῖοα οἵ Αἰμδηΐαη. γουίῃβ 

5318 
ΜΊΚΥ ναν ὅτ6 8, Ο, ὅ21 8, 11 470 ἢ. 
Μη}, Τομη ϑιίπαγὶ 458 0, Πὶ 161 ἢ. 
ΜΙτοη αιοίεα ΟΥΆ τείεσσεα ἴὼ 3.43.4, 

265, 399}, 406 6, 421, 508 Β, 519 
Α) Β, 530 Ὁ, 534 Ὁ, Π 168, 545 Ὁ, 5466, 
553 Ὁ, 617 Β, Ε, 6218 

ΜοΡ --οταΐοσ, {πε, αὖ υυδάϊηρ 
565Ὲ 

Μοάδς, {πε Οτεεκ, δπᾶ {πεῖὶγ εἰῃῖςαὶ 
Ἔἤεοι 3098 Ε 4]. 866 [πάθχ 1 ἁρμονία 
αγια ἁρμονίαι 

Μοηθυ, ἰἰ5. οὔρῖη δηᾶά παίιτα 370Ὲ, 

3718 
Μοπεαυ-Ἰοπάθσ, [ῃ 6, ἴῃ δηιἸΥ 555 Ὁ Η. 
Μόοοπ, ἴπ6, Ὀογγοννβ ΠΕΥ Ἰρῃΐ τοι {Π6 
Θὰ δοϑ8σ, 616 Ε 

Μογα!τῖν, ἃ Ργηοῖρα οἵ ρᾶραὴ (“ ἄο 
βοοά ἴο {ποπᾶβ, ἂἀπᾶ εν} ἴο ἔοεβ ἢ 

3318 
Μυβᾶειις 563 6, 5668, Ε 
Μιιξο5, ἴῃς. Ὀαπίευ οἵ ἴῃς 545 Ὁ, Π 306 

{γγαπΐ 

51 

Μιυῖς, ἀποϊεηὲ ατεεκ : Πογαΐασα σοποϑση- 
ἴπσ' 308 Ο: τεπηαγκ5 ἀηα ἀἸβοιιβϑι ἢ 5. ΟἹ 
397 Β, 398 Ο-- 399 Ὁ, 4004, 4246, 
220: Ἐν} 332.Ἀ...3.23:};. 531 Δ-- ΟΣ ΤΠ ΒΤ 
ἔ.: βἰβίεσῃοοα οἵ Μιυβὶς ἀπ ΑϑίγοΠΟΙΟΥ͂ 

5300 
.Μαβὶο,᾽ ννἱάθυ βεηβε οἵ, ἴῃ ἄτεεοα 376 Ε: 

ῬΙαῖοβ βοῆεπιθ οἵ ῥυδὶπϊπατῪ εαιτοα- 
[ἴοῃ ἰπ " Μυβῖς᾽ 276 Ε---403 6 : τα] αἴῖοη 
οἵ, ἰο Ογτηπαβίϊς, ἴῃ Ρ]αΐο᾽β νίθνν 410 
Αττ- 4128, 441 

Μιυκίοδὶ ἱπποναίΐοηβο πᾶνε ποσὶ πὰ 
ῬΟΙ σα] σομβεηπθηοα5 424 6, οἵ. 546 Ὁ 

Μυϑβίεσγϊεβ, ἴῃς 365 Α, 3784, 386 Β, 508 "Ὁ, 
Βόο Ὁ», Ε, 5636 

Μνυριϊεΐβια, (ἢ, οἵ Ῥ]αΐο 490 Β, 508 ἢ, 
520", ὅ40Α 

Μγίμ, Ρ]αῖο 45 ἃ τρϑικεῦ οὗ 4148, οἵ. 
382 Ὁ, 4106 

Ν 
Νατηϊηρ οὗ οὨΠ]άγεπ ἴῃ αταθοβ 3308 
Ναγγαίίοη, 5ηρ]α ἂπα πηϊχϑα 302 Ὁ ἢ, 

3940, 396Ε 
Ναΐαγαὶ, ἴῃ, 115 τεϊαίίοῃ ἴο ἴπ6 Ροϑββίθ]α 

456ς 
Ναίυτε, ἴπΠ6 ατεεκ νἱοὲν οὗ 4438 
Ναίυγα, {Π6 ΟΥῪ ἴογ ἃ τεΐασῃ ἴο, ἴῃ Ῥ]δΐο 5 

{ἰπ|6 451 ἢ. 1 855 
Ναΐιγα, δ5 Ἴοποεῖνθα Ὀγ Ρ]αΐο 503 Β, 

5156, 523 Ὁ Δ]. : [Πε “πατιγα]᾽ οἱἵγ (κατὰ 
φύσιν οἰκισθεῖσα πόλις) 15 ἃ οἰΐγ Τουπαά δ 
ἴῃ δοοοτάαπος γι {Π6 παίαγε οἵ {8Ὲ 
Βυπιδη 508], ν Π]ΟΠ 15 Ἐββθη 4 }}Ὺ αἰνὶπα 
3704, 4438 8]. (Ξεε 77α7ι εἴς.) : ἔτε- 
Πα ΘΠΟΥ͂ οὗ {πῈ ἀρρεδὶ ἴο Ναίιγα ἴπ {Π6 
ΔΙ ῬΟΟΚ 4516 ἢ, 4578: 088ὲ οὗ {ΠΕ 
γννοτά “παίιγε᾽ ἴο ἀδποίΐθ {ῃ6 1ἄδαϑ, οὐ 
{ππ γῈ71247)1 71,276 507 Β 8]. : 566 ἱπάθχ ἴ 
φύσις 

Ναίαγε ογάδϊῃβ ἱπαΐ νυν ῃαΐθνεσ 15 ογεαϊθά 
ΡΕΙ5Π65 5450, 546 

Διαίκεγ- Το 67, 451 Ὁ, 4574, 8, 463 ς,1346, 
8564 {., 615 Β 

Νεοδββασυ, ἴΠ6, ἰ(5. γεϊαϊίοη ἴο [η6 αοοά 

3580, 4930 
“ Νϑοδββασυ ἡ ἰτα ἢ 4.58 Ὁ 
Νεοδβϑιυ 480}, 4936, 5656, 566, 5676: 

Ροιβοηϊῆθα 451. (αβ ᾿Αδράστεια), ἀπά 
ἴὴ ἴῃς νἱβίοῃ οἵ Εἰ 6τύ Β ἢ. : Οτρῃηὶς 
ἀοοίπε οἵ Νεοβββιίυ, 566 Ογῤάξες εἴς. : 
ῬΙαςς οἵ Νβοαδββιῖν ἴη Ρυ Παρόγθδῃ Ρἢγ- 
5ῖοβ 617 Β 

ΝοΠΊΘϑα 451.Ὰ 
Νεορϊ]αιοηΐθπι ἀπ Νεορ]αϊοηϊβίβ 400 Β, 

508 Α, Ὁ, 5008, 6146 
Νερίαηθ, ἴῃ αἰβοονοιν οἵ 5308, 1160 
Νενν βοηρϑ γα ἴΠ6 πηοβί Ρορυΐαγ 424 8.6 
ΝΙΖζάμη Ι 121 
Νοΐο εῤίδεοῤαγέ 341 Οἵ, 4318, 520}, Ε 
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Νοη-εχίβίθεηΐ, [Π6 4788 
Νουρηΐς, ΠΟ 5ΥΠ00] ἔου, 'ἰπ Οτεοὶς δὐῖ(ἢ- 

τηθίϊο 11 280 7:. 1 
ΝΆΠΊΡΟΥ οἵ Ρ]αΐοβ οἰτ2Ζ6η5. 423 ἃ ΠΕ 
Νυμηθου, {Π6 ΤΠΘΟΥΥ οἵ ϑοίεησα οὗ (ἀριθ- 

μητική), ἰοττηϊησ [ῃ6 ἢγβθί οὐ Ρ]αίο᾽ 5 
Ρτορδβάβδαίο βίπα 85 οὐ ἡ Αὐίβ᾽ 5220 ἢ, 
15 αἰβοιββεα δα 1]ὰβίγαϊςα ΠΌΤ 522 Ὁ 
ἴο 526 ς Δηά ἴῃ 11 168---168 

Νατηθοι, {Π6 Ρ]αίοηϊς 54506-- 5476, ΠῚ 264 
πτ-ϑ12 : Πογαΐαγα οἱ 1Π|2640.: ποῖ ἃ 
πὰρ 4] Ῥαΐ ἃ 5θοῦ αν ΠΌΠΡΟΥ 546 Ὁ : 

ι 115 ΘΟΠΠΘΧΙΟη. ὙΊ ἢ (Π6 δὐραπιθηί οὗ 
τῃ6 ΔΕΖ. 5456: Πονν ἴΐ ἔουτηϑ {Π6 ββηρ 
οἵ ΡΙαῖοβ ῬΏΠΟΞΟρΡηνΥ οἵ Ηἰβίουυ 547Α: 
ΔΥΪΓΠπλἜ 1 41 βου οὗ {πὸ ΝΟΙΩΡΕΥ 
1 2601. -286: ΕΧροβίίοη. οὗ 115 ρῃ]11ο- 
ΒΟΡΠΪΟΑΙ] πηθδηϊηρ, 10. 280---306: Ατίϑ- 
το ]6᾽5 οὐ ΕἸο5Πὶ Ἔχ ρ] αἰ θα Δ πα ἀἰβοιιββθά, ᾿ 
10. 806---312 

Νυτηθοῖβ, ἴῃγθα νϑτίείϊθβ οἵ, δοοοσάϊησ 
ἴο ΡΙαΐο νἱζΖ. (1) σούρουύθαὶ δῃηᾷ 5θηϑ10]6 
525 Ὁ, 526 .Α, (2) τηδί ῃευηδίϊοα] 525 Ὁ, 
Ἐ, 526 Α, ἀπά (3) 1ἅ68] 525 Ὁ, 526 Α. 
ΕῸΣ {Πε56 δηα οἴποὺ δρρ]οδίίοηβ. οὗ 
“Νιυμηθεγ᾽ δη6 ᾿ΝΌΠΡΕΙβ᾽ 566 ἱπάθχ 1 
ἀριθμός 

ΝυμθοΥβ, ναγίοιιβ, {πεῖν σἱρηϊῆσαποα ἴῃ 
Ῥγιπαρογθαηϊδπη ΠΕ 261--318 2551, 
65Ρ. 291-295, 299--802 

Ο 
Οδίῃ, βϑηποίν οὗ {πΠ6 4434 
Οοίἴανα, {Π6 400 Α, 531. 84]. 866 [ποχ 

διὰ πασῶν εἰἴο. 
ΟἹ] ἴῃ τϑ]ιρίοιιβ σα πο ηἶῈ5. 3098.Α 
ΟΙά ἀρβ, αὐβεκ νίθννβ οὴ 328 Ε---220 Ὁ 
ΟἸραγοῆΐοαὶ τλᾶῃ, (Π6, Πὶβ ρεηθϑὶβ δηά 

σΠαγδοίευ 553 Α---Ἑ, 554.4- 5558 
ΟἸ]ρδγοῃῖοα] ρατίν ἴῃ ΑἸΠθη5, ἴπΠ 6 480 Ε, 

5500, 5518, 553. 8]. 
ΟἸΙρδτοῆγ, ἀβἤπίτοη οἵ 5500 : 15 Ῥβυοβο- 

Ἰορῖοαὶ [ουπάδίοηῃ, 10. : Ρ]αἰο᾽β δοοοιηΐ 
οἵ 115. Υἱ56, ομδγδοίθυ δῃα ἄδο]ηθ ὃχ- 
ΡΙαἰηβα δηά 1]Ππϑἰταίεα 55ο Ο--551 Ὁ, 

551 Ο-τ553.4, 555 Β-5574. ΟἸΠΕΥ 
ΤΘθγθ ποθ ἴο Οἱ ρΆυ ΠΥ ἴῃ {πΠῸ6ὶ δε. 
338 Ὁ 84 2:4..517)2 

Ομδ δηά {με Μδῃγυ, ἰπεῈ 523 Ὁ, Ὁ, 524 Εὶ 
Οπα ἴῃ ἴΠε Μδϑηγυ, ἴπΠῸ 531 Ὁ, 5276 
Οπίοϊορυ, πε, οἵ Ῥ]αίο. 866 ἡδοῖγιρ 
Οριηϊοη πα {Π6 ορίπαῦ]ς 4γ6 ο---48ο Α, 

ΒΙΟΑ ἢ, 514, 8, 1Π116δ71---169, 5236: 
σοτγθοΐ ΟΡ ΠΙοη οὐ " Οὐ μοάοχυ᾿ (ἴῃ {Π6 
ῬΙαΐομϊος 5656) 4308, δούο, ὅτο Ο. 
566 4150 Αἰ γοτυζραίσε αγτιαἱ ΟΡήγεἼο71 

Ορρυδϑϑβίοπ οὗ [Π6 το ἴῃ Αἰμεηβ δόβρβ α 
Οὔδοὶθ υοίεα ὈΥ Ρ]αίο ρόδο 
Οὐ επηίαὶ αὐτί 4884 
ΟΥ̓ Θηΐα] βουβὴ 5 ἴῃ ἅτεεος 2ύᾳ 6 

ἸΔΛΦΕΧ 11 

ΟΥρΡΊΠΔ] 5ἷπ, ποῖ ἃ Ῥ]αἰοῃῖς ἀοοίγϊηθ 571 Β 
Οὐρμειβ 364Ε, 5668, Κα 
ΟΥ̓ΡΕΪς πηβίδρμου, δῇ 546 Α, Β, 11 290 71. 7 
ΟΥΡΒΪο5, {πὸ ἰβαοῃϊπρ' οὗ {πὸ : οα {πε θοᾶν 

δια ῬΟΑΠ]Υ Ρ]βαβιγα 583 Β, 5848, 1318 
--8380: Οἵ τηοτγα]]ν, ΓΕ]ΙΡΊΟΠ, ᾿ἸτητηοΥ- 
[Δ]ΠΠ }ὺ ἃπὰ {ΠπΠ6 ἀηβθθη νου 563 ο-- 
365 Α,Ὲ, 3868, 5144, 523), 608 Ὁ, 
ότι, ὅτᾳ Α,6, 615 Α,6, διόα, ὄζτα: 
Οἡ Νεοεβδιίυ απ (ῃς Εαδίεβ 451 .Α, "1 
9579, 6176: Πονν (Π6Υ ᾿ἰηϊεγριείεα {πὸ 
Β[ΟΥΥ οἵ {π6 Τλαπαϊάς 586 Β. ὅδε αἷϑο 
Ζίζεγρζός, Ογῥἧϊε 

ΟΥΈΥΥ, ἴπΠε ἤδανθηβ ἃ5 ἃπ 520 ",Ε 
ΟΧΥΥΒΥΠοΠα5, ἃ ΡΑρΡυτι5 οἵ 6ο7 Ε 

Ρ 

Ῥαΐῃ 15 ἃ κίνησις 583 Ὁ, Ἑ, ἃ κένωσις οἵ 
[μὲ ψῃ οι Ῥ]εαβαγε Π115 583 Ἑ, 585 Α. 
566 αἷϑδο Φλαςσιιγε οἷο. 

Ῥαϊηϊίηρ, {ῃ6 δτί οἵ, ἴῃ δποϊθῃξ ἄγϑϑοα 
501 Β 8]. : 1{5 τε αἰΐοη ἰο Ῥοείσυ, δςς. ἴο 
ΘΙ] 465 507 Ε: Ρ]αο᾽β ἰγεαϊτηθηὶ οὗ 
1Π6 τί ἴῃ {πε΄ 12. 506 Β--- 598 Ὁ, ὅοΙ Β 
--ὅοβ Β, ὅοἈ Α, Β. ὅ8εε αδἷβο ϑζωζμαγψ 
ΕἴΟ: 

Ῥαϊαπηεῖεβ 522 Ὁ 
Ῥαπαδίϊιβ 327, ὅθ Ὁ 
Ῥαμπδίμεπαθα 328 Α, 2786 
Ῥαπαρυυῖοβ οὐ ΑἰΠθη5 493 "Ὁ, 6626 
ῬΔΗΠΘΙ]Θηἰβπὶ 336 Α, 460 Β-- 4716 
-Ῥαγθηΐβ ἀπα ροείβ 3296 
Ῥαγῖβ, {πΠ6 Ἰααρτηθπὶ οἵ 3798 
Ῥδυπιθηΐαθα 380 Ὁ, 476 Ε, 6178 
Ῥαυτοϊραίίοῃ, ἐπε ἀοοίτπα οἵ : 566 πᾶθχ 

Ι κοινωνία εἴο. 
Ῥατίγ-τ-οῦγ, {Π86 403 8 
Ῥαβίγτυ, Αἰμθηϊδῃ 404 Ὁ 
Ῥδίγϊυο 8] ἀϊβοῖρ! πα ἴῃ Ῥ]αίο᾽β ον 465 
Ῥαιγ οί 5πη, {ΠῈ ει] ηϊοπέ οὗ 4130, 4148, 

ΒΕ, 470 Ὁ, 503 Α 
Ῥαα], 5:1, ρδγ8}1615 ἰο Ρ]αίο ἴῃ 5804, 5928 
Ῥαιιβαηΐαβ ἴπῸὶ ϑραγίδῃ 5478Ε 
Ῥεηίδίῃ!οη, 1ῃ6 5838 
Ῥεγάϊοοαβ 326 α 
ῬεΥΔΉΩΕΥ 5336. 4, δ6ό Α, βόγ6 
Ῥογῖο]ε5 387 Ε, 410, 4934, 5574, ἢ, 

564 Ὁ, 565 6, 5985 
Ῥεγβία, Ποβί γ νν ἢ 4706 
Ῥεβϑιπηΐβιη, αὐσξεὶς 3796 
Ῥείβσ, 81, [η6 γενϑίαίίοῃ Οὔ ἵΙ 297, 615 Ε, 
όιόα 

ῬΠαθάο οὗ ἘἸ15 406 Β 
ῬΠαποιηθμδ, ἴΠ6 {ν]Πσ]}} οὗ 5οϑ ἢ, 478 Ὁ, 

470.Α, 4790, οἴ. 4858 
Ῥμετγθογαίεβ, μἰβ “14 Μεπ᾿ 4906 Ὁ 
ῬΠαγθογάθβ 365 Ε 
ῬὨΙΠΟΙαῖ5 ΠΠ 289, 298, 304, 546 Β, 538 Α 
ῬΠΙΟΒΟΡουβ, {Ππ6 ἴσια πα ἔα]56 : Ππαυδοίευ 

οὗ {Π6 {{πι6 474 Ὁ---480.4, 485 Α---487.4, 
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480 Ε--400ῈΕ, 406 Ρ", 503 Α-Ὦ, 517}, 
535. Δ, Β: Πῖ5 ἀδβδίίηγ Πϑυθαῆεσ 610 Ε: 
Ὁδαταοίουιβεῖοβ οὐ [Π6 [α]58 ΡΒ] ΟβορΡΠου, 
ΟΥ̓ Ρῥτείδπᾶθσ ἴο ῬὨΙΟσορην 495 Β- 
406 Α, Ξ0ΟΒ 

ῬΒΙΠΟϑορμεγ- Κίησ, ἰῃῈ 4730 ἢ, 4494, 
472, 479}, 4878, 402Ε, 502, Β, 
1119, 5768 

ῬΒΙΠοβορηῖς παΐπσε, οουγαρίίοη οὐ {πε 

4901. - 4058. ᾿ 
ῬΆΪΪΟΞορΡΩν : ογάϊπαυυ Ἐοιηδη νἱθν οὗ 

487 Ο: πον ἴξ 15 γεραγάβα Ὀγν {πε Ρο]]- 
Ἐἰοίαῃ 473 Ε, 8Πη64 ὈΥ {πΠ6 νυϊραῦ 487, 
488, 408 Α-ΟΑἈἔἸ 5αἰά ἴο πηᾶῖκα πηθη 
1|561655 αηὰ ἀδρτανεᾶ 487 Ὁ, Ὁ : ἀείεποα 
οἵ, ὈγΥ (ῃς ῬΙ]αίοπὶς ϑοογαίεβ 487 Ε-- 
4074: Βονν 1Ὲ οὐρῃς ἴο θὲ ρΡυγϑιεά 
4084 ἢ. 8:εῈ αἷβδο Ζλώοοῤλο)ς εἴο. 

ῬΠ]ΟΞΟΡὮΥ οἵ Ἡ!Ἰϑίοσυ, Ρ]αΐο᾽β, ἴὴ [ῃς Δ᾽) 62. 

5434, 5440 
ῬΒΙΠΟΞΟΡΕΥ, ατεεῖκ,α προπαιδεία εἰς Χριστόν 

6ο78 
ῬΒΙΟΞΟΡΗΥ δ5 {ΠῸ τῖναὶ οἵ Ῥοβίσυ 598 Ὁ: 

Βεγεαϊ τυ Γεπα θεΐνναθη {ΠῸ ἴννο ΟἿ Β 
ῬΠΟΟΥ ε5 τείεσγεα ἴο ὈΥ Ρ]αΐο 407Ὰ 
ῬΗνβίοαὶ ϑοίεποθ, Ρ]αΐοβ σοποερίϊοη οὗ 

11 412-415 
ῬΉγϑῖοαὶ ἰγαϊπῖηρ, ΡΥΪΠ ΟΡ] 65 ἀπ 4 τὰ]65 οὗ 

403 ὁπ 4095.κ 
ῬΗγϑῖοβ, ἴη8, οἵ {πΠ6 Ῥυιπαρούθδηβ ΠῚ 270 

-π-τ- 212, 292, 299-- 302, 413, 4714 4]. 566 
Ῥνέλαρογεαγι5 εἴο. 

ῬΠΥΞΙΟΡΊΤΙΟΙΩΥ 474 Ὁ 
Ῥιείν, [Π6 νἱγίαε οἵ 286 Α, 427 Ε, 4434 
ῬΙσϑ, [Π6 οἷἵγ οὗ 372} 
Ῥιοίῖ, [6 πὶ 488 Ὁ, ἢ 74 Π΄. 
ῬΙπάδυ αμποίεα ΟΥ τείεσγεα ἴο Ὀγ Ρ]δαΐο 

3314, 3590, 305 Β, 4088, 457 Β (εἴ. 
6οἽ 8), 4608 (9), οἴ. 337 Α, 378 "Ὁ, 4208 

Ῥίγαθαβ, ΓουθρεΥβ βεί 16 ἴῃ [Π6 3274 
Ῥισϑίγαίϊιβ 566 α, Β 
Ριζίαουβ 3318 
ΡΙ]αποίς, ἴῃς 11 168 4]. : οΥὐδυ οἵ, δος. ἴο 

Ῥ]αΐο, απ αἰϑίαπμοθ Ὀεθίννεεη {ΠῸΕῚΓ 
ΟΥΪ 5 6τ6 Ὁ, Ε, ΠῚ 412 ΕἾ. : {Π6ῚΓ Πδτη65, 
τηονοτηθηΐβ ΔΠ4 Ξρεεα 617 Α, Β 

Ῥ]αίο, 2αςεῖηι. ΟΥ̓ ΡΊΠΑΠν οα]]16α Αὐβίο- 
ΟΙε5 1 348: 15 ΘΑ Ὺ σοΠπθχίοῃ ἢ 
1η6 ΟἸΠΆΓΟΠΟ4] ΡΑΥΥ 550 6, δηα 51Ὁ- 
βεαιθηΐ ἀὈβίθῃ 90 ἔγοπὴ ΡΟ] ἴσα] [16 
406 Ο,Ὁ, οἵ. 599 Β: Π15 ν]ἱϑιῖ5. ἴο 5101] ν 
404 Ὁ, 4008, 5028, 5286, 5778, ἀπά 
το]αιοη5. ἢ (Π6 ϑγγαοιβαῃ αΥ̓ΠΑΞίΥ, 
566. Ζλογιγοίς 1 ἂἀπὰ 11: 15 οἴμϑ 
ἔγάνε]β 455 Ὁ, 5790 Β: ἀεδνοίίοη οὗ ΡῬ]αΐο 
ἴο {Π6 πηεηηοῖν οἵ ϑοογαΐθς, 566 «δσεγζαΐες: 
[δ ΠΟΥ οὗἩ ΑὙϊβίοι!ε ἴο (Π6 56σύθηδ ἀπά 
ΠΟΌΪ6 ἙΠαγδοίου οἵ Ῥ]αΐο 2354.Α : παΐιγα 
οὗ Ῥ]αῖο᾽ 5 σβηΐϊιβ 486. Α, 501 Β, Π 1671 (. 
81.: Ρ]αίο ἔγεααθηιν πη 5. ΠΙτης56]} ἴῃ 
ΟΡΡοβιοη ἴο Οτροὶς βεπίϊπηοπί δηάᾶ 

Ἂ. Ῥ. 1]. 

519 

Ὀ6]1οῦ 4516: 470Ε, ὄοοΑ 4]., 566 “4γέ, 
Τοοίγγν, Λείλρίογε εἴς. : 1Π ΤΊΔῊΥ τγαυ5 Π6 
5 (ῃῆε6 Βεσα]ὰ οὗ ἃ Πϑὺν εὐ 1 ΠΊΟΥΆΠΠΥ, 
ῬΟΙΠο5. ἀπα τα]ϊσίοη 470 Ἑ, 400 6, 
502 Β 8]. : Αἰνγαγβ ἴῃ6 ῥσορῃεῖ οἵ 1464]- 
15Π1, ῬΟΠ 104] ἃ Πα τηογαὶ], τα] !σίουβ ἀπ 
ῬΒΠΟΞΟΡἢΪοΔ] 409 Ο, 501 Β; 502 Ὁ, 502 Β; 
1166-- 110 ἀπα 25.177 

ῬΙαγν, τεϊαϊΐου οὗ, ἰο Εδαοδίίοη. 424 Ε, 

536 Ε 
ΡΙ]εβαβιτα δῃᾶ Ρ]βαβαγεβ  Ρ᾽βαβϑῦσα [ΠῈ 

στε7)}77)1147)1. ὁογ21εγ1. οἵἩἉ [Π6 πη] 46 505 Β: 
σομβίϑία ἰἴπ σορ᾽θηἰβητηεπὲ (πλήρωσι5) 
582 Β, 5854, οὗ, 5618: ἱπποσεηΐ 
(ἀβλαβεῖς) Ρ]εαβαγεβ 357: Ρ]θαβυγαεϑ 
ἀϊου δος. ἴο [Π6 ρατὶ οἵ 5οὰ] ἴο ΒΟ 
{πὸν Ῥεϊοηρ 580 Ὁ : ἰδ ποϊοη οἵ {πι8 
απ [α]56, ραγα δηα ᾿ηρυγα οὐ “ τϊχϑά ἢ 
ΡΙβαβθατεθ 582 Ὁ--585 ἃ, οἵ. 442 Α: 
ῬΙδαθατεβ δηα ραΐηβ. οἵ δητϊοιραίίοπ 
584 Ὁ: 811] Ρ]θαβιισεβ βαι}}ν δβι βεπηεά 
ὈΥ [Π6 ἀειποογδίϊοα! τηδῃ 5618 

ΡῬΙοίπα5 5.8 ἢ, 5098Β. 866 δἷβο ἡ 720- 
2αἱογιΐδη εἴα. 

Ρ]υΐαβ, [Πη6 ροᾶ 5548 
Ῥοεί, {πθ6, ἢἷἰθ πᾶϊζυγθ, δοο. ἰο Ρ]Ϊαΐο ς 

ἃ θεῖος ἀνήρ 308 Α, ἃ Ξ66Υ ψῃῃο ψοῦκβ 
ῬΥ ᾿πϑριγαίίοη 368 Α, 5088 

Ῥοείϊοαὶ εδἰειπθηΐ, {Π6, ἰπ Ρ]αΐο᾽β νυ ησς 
400 Β, 528, 520, Ὁ, 530 Ο ἢ, 11 168, 
110. 866 αἷβδο Ιπᾶθχ 111 δ ροίζεαϊ εἶ6- 
ρηογιΐς εἴο. 

Ῥοείσυ δπα Ροείϑβ, φαςεζγε. Τηῆποπος ἀπά 
δας ΠΟΥ Ἔχθυοϊβθα Ὀγ ῬΟΘΕΙΥ͂ ἴῃ Οτεεςα. 
331, 377 Ὁ, 568 6, 508 Ε: αἸϊερσεά 
ἀεἰεγιογαίίοη οὗ, ἴῃ Ῥ]αΐο᾽ 5 ἐἶϊτηβ 403 Ὁ: 
Ῥοείγυ τεσαγάθα 85 ἃ ίοττη οὗ ᾿πη]α ]0 
ῬΥ [86 Οτξεκβ φΈΠΕΥΑΠΥ 505 6, δπᾶ 
4150 Ὀγ ΡῬΙαΐο 377 Ε, 3926, 5956--Ἑ Ε,, 
ὙΠῸ ᾿πίθυργθίβ “᾿π]Π!8 ἸΟ ἡ ἰῺ 5. ΟΥ̓ Π 
γᾶν (56ε 7ηγιΖίαἐϊογ). 15 Ττηθίσα θϑϑεπίϊαὶ] 
ἴο Ροβίτυ ἢ ὅοι Β. Δ αγιβίϊεβ οἵ Ῥοβίγυ, 
5866 Οργιϑάν, 7)1λγγαγιό, Ζιγγίς δ ρείγν, 
Ζγαρεαᾶν. Ῥ]αῖο ἃ Ἰονεὺ οἵ Ῥοείγυ, δπὰ 
ἜβΡβ δῦ οἵ ἩοΙηοΙ 505 Β, 6ο6 8, 84]- 
1πουρῇ Πα ἴδε] σοι ρε]]6α ἔο σοπάθιηῃ 
ἴξ ΟἹ τῇοτα], ραθάαρσοσὶο ἀπά το]σίουβ 
377 Ὁ---403 6, ἀπα Α͵50 οἢ τηϑίδρηγϑίοδὶ 
Δ ΡῬβυοποϊορίοαὶ ροτουπᾶβ κο5 ακ- 
6ο8 8 : 1Ἰηδία 65 ΟὗἉ ππ[ΔΊΤη 655 ἴο ΡΟΘ τ 
300, 301 Α,8, ἀπά οἵ [οτοθᾶ ᾿πέεγρτο- 
ἴατίοη οἱ Ῥοείβ 331 Ε,. 407 4, 568 Α (566 
450 332 Β δῃᾶ Ἰπάοχ 1 αἰνίττεσθαι: 
Ἰεϊπ 5 οἵ Ῥοβίγυ αὐιη θα Ὀγ Ρ]αίο ἰηΐο 
15 οἷν 6ο7 Α : ἴγᾶσϑϑ οἵ ἃ ΠΊΟΥῈ σ᾿ ΠΘΥΟιΙ5 
Θαϑιϊπιαῖα οὐ Ῥοδίγν ἀπα 15. ροϑϑὶ Ὀ1Π]Π1165 
401 Β---403 0, 5084, Ε. 566 4150 “44:ε1γ- 
ἔπεσ, ιν ίῤτίαος, ᾿οσίοαῖ, “ἤοριεγ, ύρμααν 
Εἴ, ς 

Ῥοϊηξ, [ῃς, ἴῃ ἀποῖαπὲ τπδι ποπιδίϊος 526 Ὁ, 
587 Ὁ 

33 
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ῬοΪεδι ΔΥΌ 5 328 Β, 331 Ὁ 
Ῥο]Ιοα] ἀ56 οἱ τηογὰὶ [ΘΥΠῚ5 480 Εὶ 
Ῥο!]!ἰοἴαη, [Π6 ΘΠ ΡΙγοα] στό, {Π6 {τ 

488 ἢ---480 4, 5928. 8566 αἷβὸ 2 λ21]ο- 
σοῤῆλεγ- Αγ, ἐλε 

ῬοΙΙτο5. σαηποΐ Ὀ6 ἰδιυσῃΐ, {Π65]5. {Παΐ 
288 Β. 5... 

Ῥο]Ιο5. πὰ ῬΏΠΟΘΟΡΠΥ 5Πμου]ἃ Ὅδ σοτὰ- 
ῬΙπδα 4730, Ὁ; 8296 

Ῥοίἐειδ, τπ6 ταν ἴῃ Ῥ]αίοβ 5456-- 
5474, Π| 295--802, 414 

Ῥοϊγσποίιβ βοός 
Ῥορυϊαΐίοῃ, αὐ! β οἷα] γαϑινϊοίϊοη οἵ 457 8, 

4508, 460,6, 46τΑ, 6,1 8571--- 860 
ῬΥΔΥΘΥ 3264 0), Ε, 365 Εὶ 
Ῥγααϊοδίοη, [Π6 ΡΟ ]ει οὗ 5236 
Ῥγθοχίβίθησε 476 Α, Ὁ, 546 Α, 5028. 966 

ΙηΠεΧῚ ἀνάμνησις 
ῬυΪΠΟΙρΙε5. ἢοΐ ρβιβοη5 5008 
Ργίναίβ ἱπίθγθδίβ αρί ἴο ἱἰπίογίοσε ἢ 

ΡΌΡΙΠς ἀπίν 4τό Ὁ 
Ῥτοάϊοιι5 3484, 5851, 6οοΟΒ,6 
Ῥτουηθί ει 522 Ὁ 
Ῥτοποπηυβ οὗ ΤΠ ΠΕΡ 65. 5200 Ὁ 
Ῥγοραθάδιςς βίμαϊεβ οὐ “Αὐίς᾿ δτοῦσ-- 

537, 65ρ. 524 0---531Ὲ, 530 Β---5376: 
τοιηδΥκ5 δηα αἰβοιιβϑίοηβ Οἡ [Π6 οΥἹρῚη, 
βεάίθησθ, Πἰβίουϊοαὶ ᾿πηροτίαμος εἴο. 
οὗἩ Ρ]αἰο᾽5 σαστ!οι!] τη 1 168--168. 566 
ἰϑο 277αἱλεγεαΐίεαί σἐμαἶζος 

ῬγοΞΡΟΥΪΥ ΠηρΙονε5 {Π6 ΟΠΔΥΔΟΙΟΥ 355 Β 
Ῥιοίαρογαβ 3065 Ὁ, 297 Ἐ, 414 Ὁ, 1 862, 

405 Ὁ, ύοοΟΒ,6 
Ῥγονεγθ5, ΡΥ ϑ θυ 18] Ἔχ ΡΥ ΒΒ 00,5, 8η6 1Π6 
τὸ 3294, 3306, 3314, 336 Α, 3410, 

3434, 3508, 362 Ὁ, 365, 377, 
370 Ὁ, 381 Β, 300 Ε, 4146, 422 Ε, 
423, 4244, 426, 434}, 450 Β; 
4514, 457.Α, 4844, 480 Β, 401 8, 

492 Ο, Ε, 403 Ὁ, 407 Ὁ, 503 Δ, 505 Α, 
5216, 528 Ὁ, 536} (ἢ), 544}Ὁ, 563 ο,Ὁ, 
Βύ,4 Ἑ, 569 Β, 572 Ὁ, 575 5, 581 Ὁ, 
583 Β, 507 Ε, 600Ε, 612 Β, 6136, 
6ὅ148, 621 "Ὁ 

Ῥτγονίάθηςθ, {πὸ ἀϊνίπθ 615 Α 
ῬϑγοΠοϊορίοδὶ ἐπεοῦν οἵ {πε ϑίαΐε 543 Α, 

544 Ὁ 
ῬϑγΟΠΟΙορυ, ΡΟΡΌΪΑΥ 382 Α, 387 6, 437 4, 

Β72 Α, 6218 
ῬϑνοΠοΪορυ, [Π6, οἵ ῬΙαίο. 866 ϑσφ 
Ῥιο]θμΥ (Π6 ἀϑίγοπουηοῦ ΤΙ 804 
Ῥαθ]ῖς. ορίμϊοη, ἔγγδηηῦ Οἵ 4924 ἢ, 

1 ΠΡῚ. 
Ῥυϊγάαμπηαβ 3286 
Ῥαηἰϑῃγηθηΐ, βου τρεῖς νίεννβ οἵ 380 8: 
τη 14] ἰπ Ῥ]αΐο, 1}., 405 4, Ὁ, 448 Δ; 
5018, 616 α 

Ῥιχραίίοη οὗ {π6 “ἰπῆσπιβα οἷν 376 Ε--- 
427 Ὁ 

Ῥγίπαρούαβ 377 Ὁ, 473 Ὁ, 5288, 5466, 
11 319, 607 Β 

Ῥυιπαρόγθδη ἰπϊδηρὶθ, [Π6 546 Β, ΠῚ 261 --- 
512 2α5517) 

Ῥυιμαρογθαηβ, {πῸ6, ἀπ {πεὶγ τεδοπηρσ 
209.5, 415 Ὁ, “16.Ὁ, .427 Ἐ) Δ5528) 
2450, ἀΡιὉ, Β20.0, 525. Β᾿ 590 Ὁ. ἘΠ, 
11 104 ἔ,, 545 Ο, 546 Α--Ὁ, 558 Α, 
11 261---312 2ι5517)1, 571 Ὁ, 593 Β, 
584 Ὁ, 5878, 11 3718- 380, ύοοΒ, ύοϑ Ὁ, 
ότ4 κ-οσ, 615, Β, 6168, όι78, 6, 
1 418--417ὸ 

Θ 
Ονααγτοϊιιη, οἵ ϑιίπαϊοβ, 

1Π 164 (. 
Ομμαεγεγαία 24ειέγεα 27 17)11ι7ὲ Εἴς, 407 Α 
ΟἸοΐαιοη ὙΥΓΟΏΡΊΥ ἀβορεα ὈΥ ΡΙ]αΐο ἴο 

Επυριά65 ρόδα 
Οὐοϊαςίοηβ οἵ ῬΙαΐο ὈΥ ἀποῖϊθεηξς δαΐῃουϑ, 

56] ἄοπὶ ἀϑθία] ἰοΥ ἀδἰθυι!ηΐησ Πῖ5. τοχέ 
1 188 

Οὐοίαιςοηβ ΠΌμ ῬοείτΥ εἴο., 5οῖῆα οπαῦδο- 
(εγιβίῖος οἵ Ρ]αίοβ μαθιῖ ἴῃ πηακὶπρ᾽ 

3834, 3884, 380 Ε, 405 Ρ, Ε, 457 Β» 
468» . 

ἘΠῸ ΡΥ τ᾽ 

ΗΠ 
ἸλαςΙοη 8] οΥ τεαϑοπίηρ ρατί οἵ 508] (λογι- 

στικόν), [Π6, αἀἰδεπσι5ηε τοὶ {Π6 
Αρρϑεενε 435-420 Ε, ἀπ ΠῚ {Π6 
ΘΡΙΙΘα 430 Εππ-4416 : ΙΔ4οηςΠ64 ψΊ ἢ 
τὸ φιλόσοφον 44τ: 5 {πΠ6 5:η4]]6ϑὲ 
Ῥατί οὗ ὅοὰ] 4426, Ὀαϊ αἰνῖπο (566 77α7ὲ 
εἰς.) ἀπὰ ᾿τηπογία! (566 7ηιηιογέα11}) 

Ἑαἰϊοπα]βηα; {Π6, οὗ Ρ]αίο φ«ύοα 
᾿Θα]ϑηλ, αὐταὶς 3296 
Εδαβοη 518, 5223 Β--524 6, 527 Ὁ πᾶ 

2αεεῖγε: ΟὈ]ΘοΙ5. οἵ Ἀξαβοη (τὰ νοητά) 
500 Ο΄--ϑιι Εἰ : δοίπδ]βαίίοη οὗ Ἀδαβοῃ 
Ὀγ ἴπῸ Τάεβαβ 4008, 508 Ὁ: 115. Κίῃ5ῃ!Ρ 
μι Βεῖησ 4008, οἵ. ὅτι Ε: Ἐθάβοη 15 
[πε ἐγε οἵ ὅ01}} 510 4, Β, ἴπῸ ἀϊνίηε δπαᾶ 
Ἰτηπηοτγίαὶ δ]θιηθηΐ ἴῃ Δ σιὃ Ε, 527 Ὁ 
41. 866 αἷβο 77α7: εἴς., Ζ7ηεγεογία έν 

ἘξοΙρτοοϊίυ ἴῃ Ρ]αΐοβ ΟΥ̓ 423 Ὁ 
Ἐείογθποθθ, γ6 8] οὐ δἱἱεσεά, ἰο οἰ εὺ 

ῬΙαϊοηϊς ἀϊαϊοσιιοβ, ἴῃ {π6ὸ δε. 347, 

4390, 433 8, 4844, 505 0, Ρού Ε, 
532 Ὦ, 5828, 611 Β. 566 ἃ͵50 (706:- 
γε εγέγεος εἴς. 

Ἐεϊαιῖνα ποίίομβ 428 Β, 522 Ὁ ἢ. 
Ἐεϊϊσίου πὰ {Πθοϊορυ, [πε τσβεῖκ, δἰεπάς 

ΟΣ ΡΙαίο ἴο ϑδύοο, 563 Α-, 2776 -- 
2301 ῈΕ, 427,6: ρτε-Ρ]αίοηϊο ῥτοίεϑβίβ 
ἀραϊηδί 377 Ὁ, 6078 

ΒεΙσίοα, {πΠ6 Οἰρῃϊο, οοπάειηηεαᾶ ὈΥ͂ 
Ρίαϊο ἴῃ βοῖηβ οἵ 15. τηδηϊθϑία 05 
565 σ--265κ 

Ἐε]Ισίοη, ΡΙ]αιοΒ σοποθρίίοη οἵ 364 σ, 
3780, Ε---383, 4148, 4278,, 5018,6 

“πῶ - 



»Ρο}ζε μάκοξῦσο--5 Ὲ 55. ΣΕ ΚΟΞΡΤΖΊΙΟΝ 

α]. ὅεὲ αἷβο Οοα απ (οοά, ἐλε 7αάδα 

6 
ΣΝ ἴΠ6, οἵ ῬΙαΐο, ρας ἦγε. ϑαθ]θοι 

οἵ {πὸ ἀϊαϊοσιια, “ΝΥ ΒΙΟΠ ἰ5 {Ππ6 θείου 
Ῥοϊϊον, Εἰρμιθουιθπεββ οὐ. {7 ηγ]ρ ίθοιδ- 

ΠΕ55 Ὁ 3308, 3548, 367, 427}, 576, 
5884, Β, ύοϑ Ο: ταυηαυῖςα Οἢ 115 ΡΙδῃ, 
τηϑί μοὶ δπᾶ οἰγποίαταε 354 Β, 308 Ε, 
3609 Α, 372 Ὁ, 376 Ε, 412 8, 423 Ε, 
435, 4494, 1 808 [., 868 ἴ., 502 ἢ-- 

5034, 5434, Ὁ, Π 177, 570 Β, 577 Ο, 
ΕΒῚ Ὁ, 5820, 5054, 607 Β, ὅοϑ Ο, 
ὅτ:8Β: ΒΟΟΙΕ Ι ἃ προοίμιον ἴο {Π6 νν»ῆ 16 
ὙΟΥΙς 3548, 357 4, δη ΒΟΟΚ Χ ἴῃ 50ΠῚ68 
56η56 οὗ ἴ[ῃ6 ψογὰ δὴ δρίϊορτια Ξ05 Α: 
πιοῖϊνο ἴου ἱπίγοάαοίηρ ἴΠῸ ἀεβουϊ ρέῃ 
οἵ δὴ 1468] οἷϊν 568 Ὁ---5360 Β: {Π6 146α] 
ΟἿ ἰϊ56 1 Ργοργθββίνεὶν θα] ἃρ ἴῃ 
1Πτεθ ϑαςοεϑϑῖίνε βίασεβ 2900 Β--541 Β, 
866 Οἢ 3608, 372 Ὁ, 543Ε 81.: ἢγ5ι 
5Κοίοἢ οἵ «ἃ οἰϊγ-ϑίαίς, ἰοσϑῖμευ 1 
{πὸ Πτϑί ργεβοηϊδιοη οἱ Κρ θουβη 655 
ΟΥ [υϑιἰςθ 560 Β--372 Ὁ; βεοοῃμᾶ 6ο. 
272 Ὁ--427 Ὁ, 449 Α-ἂα7ι 6, ἰορεῖμεῦ 
αν {πὸ βεσοπα ΟΥ̓ Ῥ5υοΠο]ορῖοαὶ Ργα- 
ϑϑηϊαϊίοθπ οἵ Τπβίϊοα απ [Π86 οἴπεῦ 
Ψιτίπεβ ἴθ {πὸ ΟἸἵν απὰ ἴῃ {πΠ6 50] 
452) Ὁ--444 4; {π|1ῶΔ οΥ̓ΡΒΙΟΞορΡΪο 
ΟΙἴἐν (543 5), ἰορείμασ ψ ἢ {ῃε πιεία- 
ῬΠγϑίοαὶ νἴεν οἵ 1π6 Ψιγίμε5. 85. 5ε]{- 
οχίβιίησ 1ἄφαβ, δ οὔσε ἰγαηβοεπάθηϊξ 
Δα ἱπιπαποπΐ, ππᾶθυ {ΠπΠ6 βονευεισηΐν 

οἵ ἴῃε Ιάδὰ οἵ ἀοοά 471 0---5Ζ41 Ὁ 
5οπη6 οαγα Πα] ρυϊμοῖρ 65 οἵ Ρ]αἴο᾽ 5 [464] 
οἷν 370 Β (οἴ. 400 Ε, 442 Ὁ 8].), 369 Α, 
4358 (566 “ηκαϊοϊάμαϊ εἴς.), 4158 (566 
Οἰασσός, ἐγιογελαγιρε 07), 473 (β56εῈ 
αϊτοτοῤλεγ- ΑἸἤρη9)}: ἀπαβίοη 85. ἴο 15 
ῬΟΒΒΙ ΠΥ 415 Β, Ὁ, 471 6, 409 6, 502 6, 
40 Ὀππθαι Α: Ρ]αΐο ἀββουῖθεβ ἢἰ5 ἰά6α] 
οἷτγ αἂ5 ἃ Οτεεὶς πόλις 4708, ὕαΐ ἴῃ 
γα! ν ἴξ ἰ5 ἰουπάθα ἴῃ ΠαπΊΔηΪ5ηὴ 
γαῖμεῦ ἴπαη ἴθ Ηε]]δηΐβηῦ, πᾶ [Πα 
Βυμιαη ἰ5 ἰο ΡΙαίο {πΠ6 αἰνίηθ 4708, 
510 Β 8]. (5εε. 77αγ: εἴς.) : ἴῃ (6 Ἰαΐεσ 
Ῥοοϊς5. ἢ6 γεοορηΐβεα (Ππαΐ ΠΪ5 ΟΕ 15. ἴῃ 
{γαῖ ἃ “ οἰνίϊας ἀεἰ, ἃ Κίησάοηι οἵ 
Ἠδάνθη, δ ΘηβδΙΏΡΪ]ς Ἰαϊά ὰρ ὁπ Πρ 
5028, οἵ. 4804, 4090, 5026: ΜΙ 
[πὸ οἷοβε οἵ Βοοῖϊς νι: [ἢ6 ἀδβοσϊρίίοῃ 
οἵ Εϊρμίδουιβπεβα ἴῃ (πς ΟἸγ απὰ [Π8 
Θομ] 15 Πηϊθηεα 5418: [6 ἀθβουρίοῃ 
οἵ ὕπηρῃ:θου5η 6855 οὐ [π]τιβίϊοθ, αἰστθοδαν 
Ῥερὰπῃ αἵ {πε επὰ οἵ [Π6 βεοοηάᾶ ργεβεηΐα- 
ἰοῦ οἵ Ταβίϊος. 444.4Α ἢ., 15. τϑϑιτηθά 
ψ] ἢ στδαίοι δπιρὶ πᾶς ἴῃ ΒΟΟΙ ΨΠΙ]: 
Ῥτορτγοϑϑῖνα Ρἰοίατγε οἵ {ΠπγρΠςΘουιβη 655 
ἴῃ ἴῃ6 οἰζίο5. απ 5οὰ]5 οἱ τηθη, σα] πη ]- 
παίϊηρ ἰπ [ῃΠς ἀδβουϊρίίοη οἵ ἴῃς Τ γγαηΐ, 
ψΠῸ 5 {πε ἱποατηδίίοη οὗ ρεγίεοϊ πὰ 
ΒΙΡΥΘ ΠῚ Τη]ϑίϊοα. 543 Α---570 Β: σοτη- 

5.89 

Ραγίβοη ἂηα σοηίταβί εΐννεθη Κϊρηΐ- 
ΘΟ 5η655 πα {ΠπγἸσ δου βη 655 576 Β ἢΐ,, 
δηαὰ Εἰρῃίθοιβηθθα ργονεὰ ἴο Ὀὲ {Π6 
Ῥείζου ροϊϊου ὈΥ ἃ {τα οὗ αὐριυμηθηΐβ, 
ΡΟ] τ α], ρϑυοποϊοσῖςαὶ ἀμ πηθιαρηγϑὶ- 
04] 57) 6--5888Β. ΤΠ στηδΐη {Π65]5 οἵ 
[6 Δεῤ. 5. σοποϊπαθα δὲ {πε επά οἵ 
Βοοὶς ΙΧ 588 α---592 Β, θᾳΐ [Π6 Ἰαιίευ 
Ρατὶ οἵ Χ, ἀεαϊϊηρ νὰ {πΠ6 οοηβε- 
ἀπθποθ5 οὗ ᾿χλιρῃτεοιιβπεβ5 αηα [ὐητῖρῃι- 
ΘΟΙ5η655 Πογθαίου, ἰουπιβ ἃ Πίιησ 
ΘΙΡΡΙοηθπὶ ἴο [πᾶς {Ππε65]5, ἀπά δῇ 
ἀρΡΡτορυίαϊε οσόννὴ ἴο ἴπ6 ψΠοΪς αἰαὰ- 
Ἰορσιια 595, ὅοϑο 

Ἐεβίάπεβ, τη6 πε ποᾶ οὗ 427Ὲ 
Ἐδϑατγθοϊίίΐοη, Ἰερεπᾶς. οὗ, ἴῃ δηι 1 

Ι1 319, 6148 

δια] -ἰτα θυ ἃ τπθιομδηΐβ 371 Ὁ 
ΕΠ νγτῆτη, 115. παΐαγα, ναυϊεῖιε5. μα δι Πῖσαὶ 

εἴξοϊ 308 Ὁ, 309 Επτπ4Ο01  : ἴῃ {Π6 νυ] 6 Υ 
56η56, ἃ ΡΥΠΟΙΡΙῈ Ρεγνδάϊησ {πὸ ἡ Πο]α 
ἀοπγαΐη οὗ Ατίὶ αηὰ Ναίιγε 400 Ε 

ΕΪοΠ 65 3306, 3218, 4074: {πεῖγ οογταρί- 
ἴηρ ἰηῆἤπεηοα 373 Ε, 416, 421}, 550 Ε, 
5556: [Π6 ἴππ6 τἱσῃεϑ, οὐ τσ 65 οἱ [86 
501] 5214, 5478 

ΕΊ4416, ἔπ6, ἀρουῦὲ [Π6 δαμποῦ 4798 
Εϊνεν οἵ {πτηϊπα ὰ]η 6855 621 α 
Βοσβεί, 9). α., αημποίεα 11 168 
Εύοκον, Ῥγοίββθου, ἡποίθα ΤΙ 178 
Επ]εῖβ 5που]ὰ σα] ογ ἴΠ6 σοοά οἵ {ΠΕῚΓ 

ΒΕ] οῖα 341-342 Ε, 344 Ὁ---347 Ε: 
ψΔΥΪΟῦ5. ῬΥΪΏΟΙΡ]65. οα ΠΟ [ΠΘΥ ΤηᾶΥ 
ῬῈ οἤοβεῆ 4128 

Εσ]εγβ, {Π6, 1η ΒΡ] αἴο᾽β οἰ(γ.374 Ὁ, 380 Ο ἃ].: 
ῃτϑί δοσομπηΐ οὗ 412 Β ἴ., 428 Β---420 Α, 
ΒΕΟΟΠΩ͂ 4ο. 502 Ο---541 Β: {ΠΕῚΓ παίαγαὶ 
αι! Ποαίίοηβ, ἀοο. ἴο {Π6 ἢτϑί δοοοιηΐ 
2475 Α---276 0, 412 ΒΗ,., δοο. ἴο [6 
ΒΕΘΟΠΩ͂ 485 Α--487 Α, 480 Ε---400 Ε, 
508 Α-Ὦ, 5235, Β : τεϊαίίοθ. Ὀείνν θῇ 
1η6 νγο δοσοῦηΐβ 4854, 407 6, 502 Ὁ--- 
5034, 5354, 5366, 543 Ὁ : Εἀποδίίοῃ 
οἵ {π6 Ἀπ]εῖβ, 586. ΦαμεαζίΊογε εἴς. 

Κα] ηρ 15. Δἢ ατί, δηα ποΐ δὴ ᾿πβρ᾽ γα] ο ἢ 
5.4.2) 0. 6. 4998 

Κπβκίη χαοίβα οὐ γείειγθα ἴο 3434, 347 Ὁ, 
2006 α 

8 
Θδογρα Ῥαπᾶ, {π6 ΤΠΕΡαη 4686 
Θαῖὴς δηὰ Οἴου, {πε οἰτοὶθϑβ οἵ {πὸ 6176, Ὁ 
ΘΟΙΘΠΟΘ, ἀεπηα Πα ἸΟΥ 115 δποοιγαρθπιθηΐ 

ῬΥ [δε βίαίε ρῶδϑο 
Βου]ρίαγε δηα Ατομιςθοίαγα, Ῥ]αΐο 5 δίεὶ- 
τὰδ ἰονναγβ 401 Β 

56]11-ν]Ἱοΐουυ ἃ βοιγσοθ οἵ Παρ πμ655 410. 
Θϑι ]απος απ ραν 265 .Α, 3658 
ΘΘΠΒΘ- Ρουοθριῖοη, Πα γ 515 οὗ 4008, [5 

γο]αϊΐοι ἴο ΟΡ᾿ πΐοη 523 Ὁ, ἴῃ νυ δὶ νναῦ 
1ϊ διϊπλυ]αΐο5 ᾿ἀθαβθοη 523 Ο-τ-τ524Β 

39: 2 



5τό ΘΖ 

ϑθηβεβ, Ρ]αΐοβ αἰβίγιδί οὐ (ἢ6 δ1ὶ Β, 
5308, 5324, 5327 Ὁ, 11166: ᾿ηδίαπσαβ5 
οἵ {ποὶγ ἀδοερίϊνεμοβθ 523 Β, ύοζ Ο, Ὁ 

ΘΕΙΡΠ5. 3208Ὲ 
Θεγρεηΐ, {πῸ, ἴῃ ταεὶς ΠΠθγαΐαγα 590 Β 
ΘεΧαρ βΙΤη8] βυϑίεπη, {Π6 ΠῚ 802--804 
ΘΠ ΑἸςοβρεαγαε ἡποΐβα 340 Ε, 3544, 3574, 

364 Ὁ, ΒΕ, 402 "Ὁ, 409 4.8, 411 Ὁ, 4588, 

46: Π, 474 Ὁ, 480 Β, 493 Α, “οὐ ῃ, 

508 Α, Β, 529, Ὁ, 540 Α, 552 ς, 571 σ, ᾿" 

813 Π, 578 4, 5790 Ε; 596 "Ὁ, ύοο Β, 617 Β, 
218 

ΘΠ αἸςεβρϑασγίαη ἄγατηα, 8ῃ δ ηἰἸοΙραῖοη οὗ 
ἴῃ8 395Ὰ 

ΘΠΕΙΙΟΥ αποίεα 1178, 500 
ΘΒΕΡΠοτά, πε, ἀπά 8 5Π6Ὲ6 0 343 Α», 
ΞΟΠ ΝΥΝῚ 

ϑιάηθυ, 81. ῬΏΙ]ΠΡ, ααοίεα ὅοΙ Α 
Θίρσῃι, [6 βεηβε οἵ βοῦς, 1 82 
Βίπιοη οὗ Αἰπδθηβ 406 Β 
ΘΠηΟΠηΪά65 αποίεα οΥ τείεγγθα ἴο Ὀγ. Ρ]αἴο 

3318, 4808 ᾿ 
ΘΙΠΊΡΙΠΙΟΙΥ ΟΥἨ ἧ51ῃρ]6πθθβ᾽ ἴῃ {γαϊ πη 

4048: 85 ἃ 1016 οὗἉ 11{ σἜΈΠΘΥΔΠ]Υ, 568 
Ἰπάοχ 1 ἁπλοῦς απῶὦ ἁπλότης: ἃ 
[δαΐαγε οἵ ϑραγίδῃ 11{6 ἀπα αἰ βοὶρ]η6 

5478 : ἐπ 
ΘΙΠΠΘΥ5, οαἴθρουθβ οἱ, ἴῃ Ρ]αίο 6156 
Θ᾽η5 οὗ Γδίποτϑ. νἰϑιτθα ἡ Ομ] άτεη 366 α 
Θίτεηβ, {πε ΠΟΑυΘΏΪΥ 6178 
ΘΙάρρεσ, [ῃς πιβαϊίαίῖνε 406 ἢ 
ΘΙΆΨΕΙΥ ἀπ 5]ανεβ 371 Β, 465 6, 469 8,6, 

563, 567, 5788 
τη] τηρσ, [Π6 ῬΥόσα55 οἵ 4114, Β 
Θγη116, {ΠπῸ, οὗ {πΠ6 ῬῃΙ]ΟΒΟΡΠΕΥ 5188 
Θοοΐα] σοπίταςί, ἀοοίτιπα οἵ {Π6 358 ΚΕ 
Θοοϊείγ, ἰῃδθουῖθβ οὐ 15. ΟΥἹΡη 358 Ε-- 

3598, 8608 ΠΝ, 
Θοογαΐίθβ, [Π6 Αὐἱβίορπαηϊο, ἴῃ 1ῃ6 Οἰομαῖς 

5208, , 1188 [. 
Θοοταίθβ, {Π6 Πἰβίουοα] : Βῖ5. αἸνπα βἰρτ 

4098: Δ]]υ5ῖοη5 ἴῸ Πῖ5. {π|4] αηα ἀβαίῃ 
400, 494, 5174, Ὁ : 15 δἰπᾶ6 ἴο 
ἀδμΟΟΥΔΟΥ 480 Ε: ἰορϑίμου ἢ ἢΪ5 
[ο]ονγεῖβ, οἴζεη ορροβεά ἴο Ἠε)]εηϊς 
γγαγ5 οἵ [ΠϊηκΚίηρ 4516: [5 γϑαίϊοηβ 
νυ ΑἸοΟΙ Ια ἀ65 494},Ὲ, 5ύο Ὁ : ἀεἰδπα- 
δα ᾿γ Ρ]αἴο ἀραϊπβί {πε ΑἸ Ποπίδη5 494 ῈΕ: 
ἨΪ5 τηθίΠοά 3526 , 3754, 487 Β, ΡΟΙΑ, 
515 Ὁ, 5244, 534 Β--Ὁ: 5 τεδοῃϊησ 
Δα ἀοοίγίηεβ εἴσ. 333 Ὁ, Ε, 234 Α, 

335. 4, Β, 3434, 352 Ὁ, 350 Α, 860 6, 
866», 374 Ὁ, 378 0, 379 Β, 382 Α, Β; 
28) Ὁ, 3808, 3054, 4098, 412 9, Ἐ, 

427 Β, 4288, 4384, 443 Ὁ; 4446, 4508, 
4516, 4544, 4578, 1866, 480 Ε, 401 Ὁ, 
505 Β, 515 Ὁ, 5208, 526 6, 530 8, 531 Ε;, 
5348, Ὁ, 5510, 577},:Ε, 5800, ὅο1 8, Ὁ, 
008 

ΘΟΙΟῆ 4723 Ὁ: ἃ βαγίπρ οἵ 536 Ὁ: ἢϊ5 
ῬοΙ᾿το 4] σοπβεϊ το 550}, 551 Β, 552} 

ΒορΡἢἰβίβ, ἰῃ6, Ρ]αΐοβ δἰ(πᾶ6 ἴο αδπάὰ 
ΟΥ ΠΟΙ οὗ 337 "Ὁ, 4544, 488 Αἱ; Β, 
4921, δούς, δ5δι8ς, }, 5294, 1167, 

|9] 

ΘΟΡΒΟΟΙΕ5 329}, 568 Α, 5088 
ΘΟΡΠΙΟΠ 4516 
ΘΟᾺΪ] ἂἃ5. 1ῃ6 ππίνευβαὶ ρυϊποῖρὶς οὗ [ἰ{8 

546 α 
501] οὗ {πε Δ ου]α 530, 5216, ΠΕ 16δ. 

568. αἶδο 77αςζοζοβηι αι “7Ἴεγ οτος 7,1 
501], [Π6 Πυτηδη, αςοῆνι. ΑΠδδνθη]Υ 
ΔΩ ποΐ δῇ δαυίη]ν Ρῥ]αηΐ 443 Β 8]. (568 
“7α»: εἰς.), οὗ, 5.72.4: αἰκίη ἰο {πε 1465 
5856, ὅτι Ε : [Π6 Ρυϊποῖρ]α οὗ Π|8 353 Ὁ, 
ὅοϑ ἢ, ὅοο Ὁ: ἰΐ5 Ππποίΐοῃ 15 ἴο τυΐα 
353 : 15 γϑϊδίίοῃ ἴο θΟάῪ 353 Ὁ, 403 Ὁ, 
4578, 4626, 585 Ὁ, ὅοϑ Ὁ: ἱπΠιπεπορά 
ῬΥ 115 δηνιγοηπηθηΐ 325 Β, 6τ8Β: ψΏΕη 
ῬΙδβεπΐ ἴῃ ῬΟάΥ, ΔΡρβδῖβ ἃ5 {ραγίϊα 
4354 Πἔ 4]., ὅτι Β, οἕ ὄοζςο ἢ. (566 
“2266 εἰς., Μαίΐζογιαί εἴο., .5217γ12, 
λέ οἰδθηιογεί 97), Ὀὰὲ Πὰ5. δῇ ἰά6 84] πῃ Ὁ 
Ἔνεη ἴπθη 4325, 4438, 5868Ε, 588 Ὁ, 
Δηα [Π6 “Ραγίβ᾽ οἵ 501] δἃῖξ βοιηδί πη65 
γορυθβεηΐθα τῇθΎεὶῪ ἃ5 τη 65 Οὐ υβῃϊο 65 
οὗ Ρβυοῃϊοδὶ δοςνιν, 10. 430 Β, Ὁ, 5724: 
ἴῃ 15. ἰγαθϑὲ Ὡδίασθ, ΘῈ ἴτε ἔγοτῃ 
ῬοΟΙν σοηίδη δίῃ, ΓΟ θα ]Υ 5ἰηρ]α 
Δα ἱπσοιηροβίία 611 Β, Ε, 612. : ῥΓδ- 
δχιβίθηϊ 476 Α, Ὁ, 518 6, 611 Α 4]. (5668 
Ιπᾶρχ 1 ἀνάμνησιΞ), ἀπ ᾿πηηοτίαὶ 
όοϑ Ὁ 4]. (566 7ηιγιογζαζιέν, 37) 

- Θ00]5, [ΠΕ], ΠΌΤΩ ΕΥ αἰνναγβ σοηϑβίαπί 611 Β: 
σοποοϊνθα 85 βίαιβ 621 Β 

ΘΡδςβ, {πε ποίϊοῃ οἵ 4858 
ϑραγία δῃά {πεὸὶ ϑραγίδῃ Ἵπαγασίεσ. 868 

ΖΊριαγελν απὰ 7 2ηριαγελίσα! 7671 

ΘΡαγίδῃ [βαΐπγεβ ἴῃ Ρ]αίο᾽β οἰΐγ 548 Α, 
3744) 415}, Ε, 416, 425, Β, 4516, 
4528, 4578, 458 Ὁ, 4060 Β--Ἔ, 404, 
465. Α,. 467 Ἐ, 4“«6}8 Ἃ, 460 9 ΟΥΠῈΣ 
γαίεύθποοβ ἴο ϑραγία «πᾶ πεῖ ἰηβιϊ- 
τὰΠ]Οὴ5 361 Α, 544 0, 5478, 547 6- 
5558 δηᾷά 2659517)1 

ΘΡΘοΙ Δ ΠΖαίίοη, ἴΠ6 Ρυϊποῖρ!α οἵ 369Ε-- 

3708 
ΘΡβοῖβ ποαγάβα ὈγΥ ϑραγίδῃβ 5484 
ΘΡεηςοσ, Ἡεγρεσί 1167 
ΘΡΠΈγα5, δϑίγοη στη οα] τΠθοῦν οἵ 6τύ Ὁ, Ε, 

11 417 
ΘΡΠοσεβ, Μιυβῖὶς οὔ {πε 617 Β, 5308, Ὁ, 
1165 (. 

ΘΡΙΠ416. πᾶ ϑριπηϊηρσ ὅτ α 
ϑρίηαϊ]θ, {Π6, οἵ Νεοοββιν ὁτό Ο--- 

. Βρμηϊ, {πε εἰθυηδηῖΐ οἵ (τὸ θυμοειδές) 375, 
430 Ετ-- 441 Ὁ 8]. : αἰβι ϊ ρα Ἰ5η6 4 [πόση 
1η6 δρρείξιἰνε δἀηα γαΐϊϊοπαὶ μαγίβ οὗ 
501] 430 Επ-- 4416: [Π6 βουσοθ οὗ 
Οουτγαρα 2754, δηα [Π6 ῥβυοποϊορίσαὶ 
στοιηά- νοῦς οὗ {π6 ΔΝ υγ οΥυ- 855. ἴῃ 
ΡῬΙαίο᾽β οἷΐν 429 Α---430 0, ἃ5. ΨγνῈ]}} ἃ5 
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οὗ {Π6 εἰπγαγοῆϊοαὶ σἔαίε ἀπα τη 547 Ὁ, 
5486: [δε “παΐιγα] ἡ Δ}}} οὗ τϑᾶβοῃ 
43090Ε, 1271, 5804: ἤρυϊοά 85 ἃ ]οῃ 
88. Β΄, οἷ. 6208: 50π16 ἀερεηθγαία 
ουτὴβ οὗ 411 6, 5008, 604Ε 

Θριίτιβ, ἀεραγίεα 469 Α, 5584 
ϑρίττιαὶ, πηαιθυϊα! βαϊίοη οἵ {Π6 528 Εὶ 
ϑΡίτἰταδ] βέσεπρίῃ σοταρδίϊὉ]6 ἢ ῬΟΑΠΥ͂ 

γγΘακη655 406 6, 4068, οἴ. 408 Ε 
Θιδαϊπμ, (ἢς 613 Β 
Θιαρε- πο πεΥν ἴπ Ῥ]αΐο᾽β {ἰπ|6 306 Β 
Θίατϑ, {Π6 οἶτοὶθ οἵ ἢχϑά ὅι6 8--ὅτγ6 
Θίαίθβθιηθη ὈΥ “ρίαοβ οἵ ἀοά᾽ 492 Ε;, 

403Δ 
Θιαίματν, (6 ραϊπίϊησρ οὗ, ἴπ δποϊθηΐϊ 

ατεθοα 4206 
Θιδγθοιηθίσυ, {πΠ6 οἰπᾶν οἵ, θεΐοτε δπά 

ἀυπηρ Ρ]αΐο᾽β ᾿Π εἰτηθ 547 ἢὉ---528Ε: 
οπθ οἵ ΡΙ]αίο5 ργοραεάβυζιο βία θβ ΟΥ 
«Ατὐίϑ,᾽ 10., 11 164, 184 

ΘΙΘϑΟΠοΥι5. 586 Ὁ 
Θιοδιγοί5 οὐ ΤΠαθῸ5 378 Ὁ 
ϑίενεηβοῃ, ΚΑ. 1,. βοοο 
Βίοίοβ δῃηὰ ϑίοϊς ἀοοίγπθβ εἴς. 332 Β, 

3578, Ὁ, 4434, 4510, 4618, 462 Ὁ, 
4708, 1360 ἔ., 493 Β, 508 Β, 1119, 
50 δὴ Ὁ, 8:6; 617 Ὁ. Ε,, 618 Ἀ, 
ΙΠ 4605 

Θιγεείβ, Αἰπεπΐδη, οοηρεβίίοη οὐ 563 Ὁ 
5.γ16 15 {η6 τεῆθχίοη οἵ ομαγδοίθυ 302 Ὁ, 

400 Ὁ 
Θίγ]6 οἵ ᾿βοογαίθβ. δηα ἢΐϊβ5. 50Π00]. 

[πάθχ 1ΠΠ| “μαιο εἴς. 
Θυη, ἴπ6, πα {πΠ6 Ιάεα οἵ ἀοοά 5ο6Ε ἢ 
ὅπη, ἴΠ6, δῃ ΟὈ]εοί οἵ το] ρου δα ογαίίοη 

δοϑα 
Θυγσεῖν, ατεοὶς 406 ἢ 
Βα] ]ονν5 'π αταεὶς [0] -ἸΙοτα 3084Ὰ 
Θυγδοῦβαη ἸἸΧΌΤΥ 404 Ὁ 
ϑγυίδοιιβθ, ἴῃ ἀγῃδβίυ οἵ 473 Ὁ, 502 Β ἃ]. 

566 “2))ογιγείς 1 δῃὰ 11 

566 

Τ 

Ταγίαταβ, ΡΙαΐο᾽β οοποθρίίοη οὗ 16 α 
Τεϊθοϊορίοαὶ νῖεν οὗ Ναίιταε 352 Ὁ-- 

353 Ὁ, 4438, 505}, 1172 
Τειηρούδποδ : ΡΟΡΌΪΑΥ ἀϑρεοίβ οὗ 380 Ὁ ἢ : 

15. σϑϊαίίΐοη ἴο (ουγαρθ, 566 Ορμγαρε: 
Ρ]αἴο᾽5 δοοοιηΐ οὗ (Π6 νἱτίαα ἴῃ {Π6 ΟἸΕΥ 
430 ἢὉ---432 Α, ἀηὰ ἴῃ {πε [πάϊν 4] 
441 Ὁ Γ΄ : 115 τεϊαίίοη ἴο Τπϑίϊος 4324, 
4338. ϑ8ε6 αἷβο ζζγΖωες εἴς. 

Τειηρίαζίοη, 115 εἀποαίϊοπαὶ ναϊαθ 4136 
Ταπηγβοη σποίθα 4574, 408Ε, 5018, 

5008, Π| 1179, 191, 550, 5718 
ΤαΥπλϊ ΠΟΙορυ, ἰῃς, οἵ Ρ]αΐο 533 ἢ 
Τεϑίβ δηα βχαηηϊηδίοηβ οὗ [Π6 σιαγα Δ ῃ5 

Ζ1530 
ΤΉΑ]ο5 ὅοο α 
ὙΒαιϊηγγαβ 6:0 α 
ΤὨδαροπαβ οἵ Μεραΐα 5668 

517 

ὙΠεαρθηεβ οἵ ἈΠαρίαπη 378 Ὁ 
ΤΉραρεβ 406 8Β 
ΤΗδαΐγο, ἴπε, ἱπῆμπθποθ οἵ, ἴῃ δποῖεπί 

ατἴδεοα 4246 
ὙΠετηἰβίοοὶθϑ 320 Ε, 4034 
ὙΠεοάοτιθ {Π6 τηδιποιηδίϊοῖαη. 531 Ὁ» 
1164 

Τῆροΐορυ, πε, οἵ ῬΡΙαΐο. 
Οοορα, ἐΐάε 7άεα οὗ 

ΤΏΠΘΟΥΥ ἴ5 πιοῦα ἰσὰα {Ππᾶπ Ργδοίϊοα 473 Δ, 

592 Α 
ὙΤΠειϑίίεβ, αὶ ἰγρίοαὶ Ὀαβόοη ὅ2ο0 6 
ὙΠοαυρῆς ἰ5 (μΠ6 σοηνετγϑβαϊίοη οἵ (ῃς 508] 

400 Ὦ, 4376, 1198 
ΤΠγαβ τη Πι5, Ρ]αἰο᾽β Ρἰοΐαγε οἵ 336 ἢ, 

3544, 498 0; 
ὙΠαυογάϊάες δηα ΡΙαίο δύο Ὁ 
ΤΒυηάοΥ ἴῃ ΗΕΙ] 615 Ε 
ΤΙπηΔγοΠΪ 4] τι, [Π6 : Πῖ5. ρεηθβϑὶβ δπᾶ 

ΟΠαγδοῖευ 548 ὕτ-ττποξοσ 
ΤΙΠΊΔΟΥ οΥ̓ἾΤΙπιοοταογ᾽ ([π6 ϑρατίαπ 

δηα Οτείδη σοηϑεϊς πιο) 5458 ἢν. ΤῊ6 
ΠαΠῚ6 νγὰβ ῬΥΟΌΔΌΙΥ οοἰηθα ὈΥ ῬΙαΐο 
545Β. Τῇα {{π|Δύοῃϊοα] ϑίαϊα ἰ5 (ῃ8 
ῬΟΙοα] Ὄχργεβϑίοη οἵ θυμός 5476: 
Ρ]αΐοβ δοσουηξ οἵ 15 στὶββ, σμπαγδοίευ 
δῃα [411] εχρ]αἰηθα απ 1Π]π5ίγαϊθα 545 
Ο-5470, 547 Ο--548 Ὁ, 550 - 5510 

ΤΙπηοογαίθϑ {Π6 ἈΠποαΐδη 336 Ὰ 
Τηπηοίμθιβ 4246 
Τορορυαρῃϊοαὶ Δ]]Π 5105. 430 Εν οὗ, 401 Ο, 

4920 
ΤοΟΥΟΠ-ΓάσῈ5. 528 4Ὰ 
Τιαρεάγ. ὙὍΤὴα παπιδ ἴῃ ΡῬ]αΐο βοτηθίϊ πη85 

ἰποϊπ 65 Ερὶς ΡΟΕΙΙΥ ἃ5 ννῈ}} 45 ΤΥασ αν 
Β056. Τταρεαγ 15 ἃ ἰουπὶ οἵ ᾿τηϊδέϊοη 
3048, ὑψνίος τεπιονθα ἔτοπὶ {πῸὶ {γα 
507 Επ---808 Α: ἴξ ἀρρϑαὶβ ἴο {π6 ἰγγαᾶ- 
τ΄οη4] δΔη4 επποίϊομδαὶ ραχί οἵ ουσ παίμγα 
όο- ἢ, ἀπά 15. σαρβῦ]ε οἵ σοτγαριηρ 
δνϑη {ΠῸ νἱγίασι5, 0. ΡΊ]αϊοβ ἔΠθοῦν οὗ 
Τιαρθάν σοιηραγαα ἢ {παΐ οἱ Ατὶϑ- 
ἴοῖ]α ὅοΚ ἢ, ὅο6 Β. ὅ8ε6 αἷβδο δοδέγψ 
αγιαὶ ἢροές 

Τταρεάν αηα (οπιράγ, ομδ νυυευ οαηποί 
ΕΧΟΘ] ἴῃ ῬοΙῃ 3054 

ὙΤΥδηβμ  σγαίίοη : ἴῃ θαυ ατδεῖς ΡΠ Π]ΠΟΒΟΡΗΥ 
6ι8 Α: Ρ]αΐο᾿β ἀοοίγίης οἵ 617 ἢ--- 
ό20}Ὁ 

Ττθάβομ, οη6 οὗ {Π6 (ἢγος εῃϊεῖ δἷηβ 615 Β 
Τυαῖῃ, (ῃς6 ΡῥΙαίη οὗ ὅϊ4ο, ὅτι α 
Τταί, (ἢ νιγίαθ οὗ, δῇ οἱθιηθηΐ ἴῃ {Π6 

ΡΟΡυΪ]ΑΥ σοποθρίϊοη οἵ τηουα] νυ 331 Ὁ, 
442, ὈὰὺΐΓ ποῖ αἰνναγβ ἰηβἰϑίβα οἡ ΌΥ͂ 
1η6 ατεοκβ 3826: Ρ]αίο᾽5. δοσοπηΐ οὗ 
1ῃ6 νἱγίαε 380 Β--Π, 1 201 ἴ., 4856. 
566 «ἷςο [πᾶφρχ 1 ψεῦδος 

Ταύαῖῃ, της νογά, οἱϊζεῃ γείους ἰο (8 
Ιἄδαβ 474}9ϑ, 508 Ὁ, 5258, 5856 

Ὑγταηηίοαὶ τηδη, {πῸ, 15 [ῃ6 ᾿πηρουβοπᾶ- 
τίοη οὗ ππηδίιγαὶ ἀἰθϑῖγα 571.Ἃ (κυ: ἷβ 
ΒΘμοϑῖὶθ πᾶ οΠαγαοίοσ 572 Β--573 Ὁ, 

6ε Ονα απά 



πιδὃ 

573 Ο-τ576 Β: ΠΛΙΘΕΥΥ πα νυ ]οἸ άπ ε85 
οὗ 577 Β--58ο Ο ἢ. 

ὝνταΠηΥ, οΥρίηβ5 οὗ, ἴῃ ατεεὶς βίου 
βύ4Α: νῖεννβ οὗ, ἴῃ Οτεεὶς Πἰτογαΐαγο 

3434, 3448, 5446, 568 Α, Β, 570 Ὁ, οἔ. 
3374: Ρ]αΐο᾽β. δοσοοιιηΐ οἵ ἴῃ6 ρϑηδβϑὶβ 
8Δη6 οΠαγδοίου οἱ {πἰ5 Ἰαϑί απ ννογϑί οἵ 
σοπϑεαἰοη5 562 α---ρύδ Ὁ, 566 ΥὉ--- 
Βόρα: αποβίϊοη ταϊβεα δ5 ἴο ψῃαΐ οοη- 
5 π|ῖοη, ἴῃ Ῥ]αίοβ ορί πῖοπ, [Ὸ]]ονν5 
αἴζεγ ΤΎΥΔΠΠΥ 570 8 

ὙΤγταπί, Ῥ]αίοβ ρἰοίασε οἵ (πε βό5ς-- 
569 6, 575 --5806, 615 Ὁ 

Ὑγτγίαδθιβ 263 Ὁ, 386 Α, 08 8Β 

υ 
ὕπιῖῖν, {π6, οἵ Ρ]αίο᾽ 5 οἱ ἵυ 416 Β, 453 Ὁ, 

4324, 4028 
{]π΄νοῦβα, ἴΠῸ6 σγραγεεγε 2)61 617 ΒΚ. 866 

Αἶδο «ϑοζεί οὔ ἐλε "ογἰα 
ὕταπιιβ, [ῃ6 Ρεγίιγραίίοπβ οὗ 5308, 11 

1606 

ἴὔβε!εββ βίααϊθβ ἀγα οὐζεπ τιϑο αι] 527 Ὁ 
{Πα απῖβα ἴῃ ϑοογαίθθ δῃᾷ Ρ]αίο 

451 8 

ν 
Ψαϊει πα! πανὶ αηΐβηη 406 Α--- 408 Α 
Μερείαγιηϊβιη 338 0, 372 Β, Ὁ 
ψΊσΘ, {πΠ6 εν]] οὐ ἀἴβεαβα ρεοι]αῦ ἕο 508] 

ὅο08Β: νῖοβ 15 ἱρπούδποθ, ἃη4 ἰηνοϊπη- 
ἴδιν 366 ἢ, 3808, 2824 8].: [ὉΓ [15 
Ἰεδάϊηρ νυ δία ἃ Πα 115 ΘΟῃΒΕ θη 665, 
ΠεΥα ἀηα Πεγϑαίζοσ, 566 7γζρέϑέϊες 

ψΊρΊ]αηοα σουηπίεε οὗ ΝΥ οπιθη 4008 
σίγα (ἀρετή) 15 561{-5Ποϊεηΐ 387 Ὁ, ἀπά 

ἴτεα. 577 Ὁ, Ε, 617 Ε: ἰΐ58. τεϊαϊίΐοῃ ἴο 
ΠΑρΡΡΙΠΕ85 3544, 580 Α--502 Β Δ4].: 
οΟΠΟαΙνεα δ5 Ἔχ θ]]εησα 353}, 85 πον - 
Ἰεᾶσε 3344, 340 Ὁ ἢ, 5408: 5οιηθί Πη65 
ταραγάβδα δἃ5. ἃ μεσότης 3408, 486 Α: 
ναυϊθίῖεθ οὗ, ἀδθιηηοίϊς οὐ “ῬΡο]οα] 
4306, ὅοο Ὁ, δούσ, ὅότ96, οἵ. 266 6, 
5016 ηΠ1Πο ΟΥ̓ ΡΠΠΠΟΞΟΡΠΪοΑ] 4306, 4076, 
531 Ε, 5408 8].: γαννασγαβ οἵ ψιγίαςα 1Ἰῃ 
1Π15 Πίε δηπ {ῃ6 ποχί 612 α---ό 21 Ὁ 

Μιγίαεθβ, {πὸ [ΟὰΥ οαγάϊηα] 427 Ὁ ἢ, 566 
Ορτεγαφέ, 7ιιέϊεθ, 7 Ἔγηεγατιςο, ΓΤ Ἴδαοῦ2: 
ἴγασα5 οἵ (ἢς ἀοοίγὶπε Ῥείογε Ρ]αίο 
427 Ε: ΡΟΡΪαυ εἰειηθηΐβ ἴῃ Ρ]αΐο᾽ 5 
δοοοπηΐ οὗ {Π6ΠἸῚ 430, 4334, Β, Ε ἢ, 
4428, ἢ: Ῥεϊοηρ Ὀοίῃ τὸ ΟἿ δηάᾶ 
παν πα], αι 10 15 [6 νἱτγίθ5. οὗ π6 
1Πα4 ]ν1π8] νυν ἢ] ἢ ἀγα ῬΥΪΠΊΑΤΥ ἀπ οτἹρὶ- 
ΠΔ] 428 Ὁ, 4438 ἢ: σιδβίίοη 85 ἴο 
161, ὉΠ] 433 Β, 4346 : {ΠΕῚΓ Ρ5υοθο- 
Ἰορίοαὶ Ὀαβὶβ 4416 ἢ΄., 443 Β---444 Α: 
τηθίαρ ἢ 5108] νἱανν οὐ {πΠ656 νἱγίιιο5 απὰ 
115 γϑϊαίϊοη. ἴο π6 ρϑυοποϊορίοαὶ 504 
Β-Ὁ, οἷ. ὅτ 6 

ΠΜΡΕΧ 171 

νν 
γαρε-εαγπΐησ, ἰῃς αὐί οὗ 344} ΠΕ, 
γαῦ : [Π6 παίιγαὶ σοπάϊοη οὗ πιδηϊεῖ πᾶ 

358Ε: 15. ΟΥ̓ΡΊΩ 373, 5868: Ρ]αίο᾽ 5 
το ρα] (105 σΟποθγηΐηρ [5 οοπάιϊιοϊ 466 
Ε, ΠῚ. 

γγατνίαγβ, αυφοῖς, 115. πηθι πο δηα τἰβαροβ 
4060 Β, Ὁ, Ε, 4.75 Ἀν. Ὁ. 471 Α 

γγαγβ, ἴπ6 νο, ἴῃ Οὐρῃϊς Θϑοῃαίο]ορῖαθ 
ότι4ς 

γνεαὶς παΐασεβ πενοὺ Δοσομρ 15} ἀηγιΠἰηρ' 
ϑύραϊ 4018Ε 

Ἄγ βα!, ἐπε οὔ]εοὶ οὐ [Πς ΟἸ σατο οὶ 
βίαϊθ. 5500 [΄., 562 Β: Ρ]αϊο᾽β νίενν οἵ, 
566. Δελες 

γεγθννοῖνεβ ἀπ οἴμοι Ἰεσεπᾶβ αὐοῦὶ 
ϑγΟΪν 65 ρύρ ἢ, 336 Ὁ 

ΒΕ ΜΕΙΙ, Ργοΐεβϑου, αιοϊθα 532, 11 162 
γγ]βάοπι (σοφία, φρόνησις), ἀ5. εἴπ Ὀοα᾽εά 

ἴῃ ἴΠῃ6 Οἰτγ 428 Β-429.Α, 4324, ἀπά 
ἴῃ 16 Ιηαϊνίάι8] 4410 Π᾿ 868 αβοὸ 
Κγέμες, ἐλεὲ 7οη7 εαγαἰζγαϊ 

δε. πιαπ, (πε, νν}}} πε ταϊτα ρατὶ ἷπ 
ΡΟΙΙΕοαΙ 116 443, 493 Ὁ, 496}, 
5200, 502Α 

Λνγοιῆβη: Πεἰγ ροϑβιζίοη ἴῃ τθθοα σεπεῦ- 
ΑἸ]ΥῪ 4538, ἴῃ ϑραγία 548 Α, οἵ. 550 Ὁ, 
ἴῃ ἀδιηοογδοῖαεβ 53 Β: νίενγβ οἵ {Πε 
Θοογδίϊο 5οΠοο] οἡ {ΠΕῚΓ σαραοϊ[65 ἀπά 
ὙΟΥΪ. 4516: Ρ]αιϊοβ σοποθρίϊοη οἵ {ΠεῚΓγ 
ῬΙΟΡΘΟΥ 5ΡΠΕΥῈ ἀπα ἀπΈ165 ἴῃ {πΠῸ νατῖουβ 
το]αίοη5. οὗ 11{ὸ, 5866. (ρρ27η11ι711.57)1 

Ὑνγογά5 ᾿νε Ἰοῆρϑν πα ἤδβεβ 500 Β 
γγοτὰ5 δπᾶ Μαιυβίο, τεϊαίίοῃ θεΐνψθθη, ἴῃ 

ατδεὶς ροδίυυ 3098 Ὁ 
ΝΥ οσυάβυνουίῃ χιοίβα 2666, 1 1177, 5βόοσ, 

5724, 5084Ὰ 
γνγοηα, {πε : [15 ογθαίίοῃ 546 Α, Β, 1| 290: 

ἀἸν!ηἸγ οἵ, 110. : 1[[5 Ἰηαννε]]ηρ 50α], 568 
δορά 97 ἐλε "γογία 

Χ 
ΧαπίΠρρα 5406 
ΧΕΠοΟρΡΠδΠ65 370 Β, 380 Ὁ: Πἰβ5 αἰίδοϊςς οῃ 

Ηοπλεῦ ἀπ Ἠδβιοα 377 "Ὁ, ὕογ Β 
Χαπορἤοπ, Δ]]οσθα Δ]]Πτιϑοηβ ἴο, ἴῃ {π6 

Δεῴ. 335, 406 Β, 535} 
ΧεΥχαβ 336 Ὰ 

Υ 
Ὑ δαν, Ἐπὸ Οτδαῖ ξ 5.0, 5460, 11 290; 
1298. 810, 5884 

γϑαῦ, πα θῈγΓ οὗ ἤαγϑ ἴῃ {ῃ6 ΤΙ 8301 
Ὑουηρ πθη 5Πποὰ]4 ποί βίμαυ ἀἰϊα]βοῖῖς 

5398 

ΖΖ 
Ζεηο (ἢ ΕἸδαίίς 4526 Ὁ 
Ζεμὸ (Π6 ϑίοϊς 571} 



ΠῚ 

1116 εοηιγηογιίαγν ἴς γε} γ7γ6α] το ὧν δε δαρός οὔ «δίοῤῥαγιι5. 

ΘΒΑΜΜΑΒ, ΘΤΥΙΕῈ ΑΝῸ ΤΈΧΤΙΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΙΘΜ. 

726 εγζχεαζ 

γιοίες αι αὐῥεογιαϊζεες 76 7672 77γ6α1 09 ὧν φοζιηη αγιαϊ 2αρέ, αγια γι 
«ἰαγεραϊογι ἔγ2ε. 

Α 
4 ονδογί αὐρυταθηΐβ, σγαυηγηδ σα] βίγαο- 

ἴὰγα οὗ 3748, 1 64, ύοο Ο, οἴ. 4454 
ἈΑσςουβαΐΐνα (αβ6 :--τασο. 405. οὗ Ῥαγίοῖρ]8 

337, 4ο. Ργβοβαβα ὈΥ ὡς ἀπά σξη. 405. 
ὅο4 Β: δάνεγίαὶ δος. 574 Ὁ: δος. οὗ 
᾿πίθσηδὶ οὈ]εοί, ἢ ἐκλείπειν 485 Ὁ, 
ψι ἢ ἐρωτᾶν 5ό. Α, Μὴ μεταβάλλειν 
Ξότα : ἰοοββ ᾿πίθυηαὶ δος. οἵ τ6]. ρτο- 
ΠΟΙᾺ 4324 Ὁ, 443 Β: 86ο. ΡεΠ ἤθη 360 Ὁ: 
ἀοα] 6 αοο., ᾿πίθυηδ] αηα οχίθγηδὶ, αἰθυ 
νετῦ5 οἵ 5ἰηρίησ, ῥγαϊδίησ εἴς. 3834: 
ἄο. νι ἕψειν 372 6: ἀο.0]6 αοο. ψ ἢ 
περιαιρεῖσθαι εἴς. 1 127 [. 

᾿Αοἰῖνε. νοῖΐςσθ, Ἰάϊομηδίϊας 56 οὗ, ἂς. ἴῃ 
φοινίσσουσα παρῇδ᾽ ἐμὰν αἰσχύνᾳ, 4τι Β, 
οὗ, 5724 (ἡσυχάσας) 

Αα]εοῖίνο5:---ἰαϊουηαίϊο ροϑβι(ῖοη οἵ, ἃ5 ἴῃ 
τὰ ἐν ὕδασι φαντάσματα θεῖα 532 Ο, 
307 Ὁ, οἷ. 5734: εαἰἰταοίθα ἰηΐο ΤΕ]. 
οἴαιιθε 578 Ὁ: οὔβ 84]. βουηθιϊ ΠΊ65 (065 
ἀοαθ]ε ἀπίγ 530 Β (ἄτοπον ἢγϑί ρευβοηαὶ, 
αἰτογνναγ. ἸΤ ΡΘΥΞΟ ἢ Δ]) : 84]. αηά ποὰῃ 
ἰγβαϊβα ἂ5. ἃ ϑἰηρὶθ ποίϊοῃ 4048, οἴ. 
453 Δ: 84]. βυρριεα ἤοῖη μγεσβάϊηρ 
νΕΡ δΟΙΕ: Δ6]. Ξε οοριι]α «δηᾶ δα]. 
577 Β: Παιίου οἱ 86]. 564 5 5α τ ν 4} 
νυὶτποαΐ τι 508 Α, 5206 Β 

Αἀνοῖῦ5, ἴῃς σομηρ. οἵ, ἴῃ -ως, ἃ ἰδαίιγα 
οἵ Ρ]αίο᾿β δίνας 343, 527 Ὁ: δάνεγθβ 
ιν τηρσ νουθα] ποιηβ (6.5. μάλιστα 
κακουργία) 434, 5328, ρύφα: ΜΙ 
γίγνεσθαι 3446 

ΑἸΠ]ΘρΟΥΪΘ5 5144 ἢ, 588 Β--5808Β 
ΑἸΠΘγαίῖοη 515, 300 Ὁ 
Αμδοο]αῖΠα, {ΓΘ θη εππρὶογεά ῬΥ͂ 

ῬΙαῖο, ἴῃ οΥὐθγ ἴο ἱπηρατί ᾿ϊ{6 δπά 
νου Ἰϑ᾽ τ Πὰς το [115 αἀἰα]οριιθς. 405 Ὁ, 
556 Ο, Ὁ: 5016 0165. ϑν ΠΟ] πΠρΤαΙη- 
τηαίϊοα] 6.0. 488 Ὁ, 538 Β, 549 Ὁ: 68ρ. 

ἔγθαπθπὲ ἴῃ βϑηΐεποθβ ἰηἰγοάποθα ὈγῪ 
ὅτι, ἴπΠ6 δροάοβὶβ Ῥεϊησ Ἰοΐϊ ἰοὸ {Π6 
᾿πΔΡΊ ΠΔΙΟΠ, 352 Β, 405 Α, 471 6, 4093 Ὁ: 
ΘΟΡΏΠΠΟΠ δἰζευ τε, 566 [ἱπάρχ ἴ, τε 
ἀνακόλουθον: οἴπεῖ ἰπβίδηοθϑ οἵ ἴῃ 
ἘΠῸ πε. 5905.8; 3008, 3008; 4521 Ὁ. 
4408, 470}, 4878, 488 6, "Ὁ, 401 Β, 
494 Ἑ, 403 Ὁ, 510, 5104, Β, 520}, 
521 Α, 5313, 532 0, 547 Ὁ, 540 Β, 
5506 6, Ὁ, 557 ΕΒ, 5584, 565 Ὁ 

Απιεοδάεηϊί ἰαϊζθη Ἰηΐο σγῸ]. οἰαιιθθ 2506, 
4538 

Αογῖβδί ἴθηβε :-τπϑου. ἴῃ αρὶς παιγαίΐνε Οὐ 
ἀεβουριίοη 548 Ὁ: δού. [Ὁ]ονεά ὈῪ 
ῬΙΕ5. 557 Α: βηοτηϊος δοῖ. 548 Ὁ, οἵ. 
4056: ἱηργαοβϑῖνε δού. 516, 527 Β: 
ΔΟΥ. οὗ πιοι θη Υ δοίίοη 4οὔ Ὁ, 462 Ὁ, 
508 Ὁ: 50-0 4164 “ {Ππ16 1655 δου. 420 Ὁ: 
8Δ0Υ. ἴηΐ. ν ἢ μέλλειν 401 Α: δογ. ρατί. 
οουγπρίθα τηῖο [ὰἴ. ὅογ7 Ὁ : δου. 5180]. 
σοΟΥΓαΡ θα Ἰηΐο Ργ65. 510]. 568 Ε; 4ο. 
Ἰπἴο {πἰ. 1η4. 540 Ε, 11 409 

ΑΡΟοΔοβ[5 :---οὨ 64 551, 0. Α[εγ ἐὰν 
μέν (ο]]ον εα ὈΥ ἐὰν δὲ μή 575 Ὁ, ἀο. 
Δἰζου ὅτι, 566 “παεολμέλα : ΞΡ δα ὈΥ 
ΠΟΧί ΒΡβαῖτοὺ 577 Β, 5828 

ἈΑΡΡοβιίιοη, Ραγνα :-ουν θα τίς ἰ5. βιιὉ- 
αἰνιἀεα ἱπίο ὁ μέν ἀῃηᾷ ὁ δέ 431, 
4063, βΒύοα: Ψψῆοθ ταῦτα πάντα ἴ5 
ΘΠ] Υ]ν σαν εὰ 461 Ὁ: ψ ἢ ἃ 
ῬΙαγαὶ απ ἄλλος ἄλλον 550 Ἑ: οἴδὺ 
ΘΧΑΤΏΡΙ65. οὗ ραν. ἃρΡ. δῃηςὶ δηῃαϊορσοιιβ 
σοΟηβίγιοιΙΟὴ5. 405 Ο, σδύο, Ὁ, ρ06 Ε, 
5784, 5816, 5018, 18} 

Αὐοαἰβίηὴβ 3308, 5338 
Αὐτοὶ, τΠ6 :--ἰἴϑ ΟΠ Ιβϑοη οἰΐθη δάάς 

αἸρσηϊγ, εἰθναίίοη. οὐ Ῥοδίϊοαὶ ἤάανοῦγ 
ἴο {Π6 5ίγ]6 5σι8., 11 272 1. 2, ὅρα Ὁ, 
6.7 Ὁ, ἀηα βοπλθιϊπηε5 Πὰ5 ἃ πιαΙκΚοΩ͂ 
ἀτγαπιαῖὶς επθοῖ 556 Ὁ: τί. γθαιθηι 
οἰ ἰ6α ἡ ἢ παιῖο5. οὗ πιιιβῖοαὶ μοί ς5 
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308 Ε, ἄο. ψΙ ἢ ἀρϑίγαοξ ποίΐοηβ δπάᾶ 
ΘΈΠαγα] ἰβαί]οπ5. 478 Β (μὴ ὄν γε), 585 Ὁ 
(ἀνόμοιον, ὅμοιον), α΄! ΕἸΞ Εν ΠΕΥῈ 401 Ὁ, 
4048, 4496, 584Ε: ποῖ αἰνγαυβ τα- 
Ρεδίεα τ {πῸ βεοοπα οἵ ἃ ραὶγ οὗ 
ΟΡΡοβιίεβ (6.5. τὸν φίλον καὶ ἐχθρόν), 
334 Ἐ, 400 Ὁ: ἱπασουγαίαν ταρθαϊεθα 
(45 ἴῃ τὸν δοκοῦντά τε---καὶ τὸν ὄντα) 
334 Ὁ, 3418, αἋο. ψΊ τηδίουϊοαὶ ετὰ- 
ῬΠαβὶβ ὅτι Ε: ϑβουηθίηε5 δα ἀθα ΟΠΪΥ͂ 
ὙΠ {Π6 βεοοπα τ θΊ6Γ οὗ ἃ Ρϑὶγ (6.5. 
εἴτε ἐγγείων εἴτε τῶν ζῴων) 401 Ὁ, 4386: 
ΨΥΙΟΠΡΙΥ δαὐπεξα ἴῃ Μ55 5108, 617 Β: 
ὙΓΟΠΡΊΥ οπηϊἰεα Ὀγ 40. 57} Ὁ, 1 824 ἃ].: 
ΠΕΘα]655]}Υ ᾿πϑογίβα ὈῪ βαϊΐουβ 532 Α ἃ].: 
βερδγαίθα βοῦηθ ἀϊβία ποθ [τ ΠῚ 115 ΠΟ 
4066: φεπευῖσ 56 οὗ 347}, 510}, 
564 Ὁ: 4465 ἀεἤηϊΐεηεββ δπα ργεοϊϑίοη 
567 Ὁ: νι ῥαγοΙρ] 6 Ξε τε]. ργοη. ἀπά 
νΕΥΡ 494: 64 νΊ τεΐ. το βουπείῃϊησ 
Δἰγεδαν πατηθα 568 Α, οἵ. 412 Α (ὁ τοιοῦ- 
τός τι5) 554, 561 Ε, ΟΥ 5οπηοίϊησ Ρσα- 
564 ἰο ΡΕ Κποννῃ 565 ἢ, 614 Ε, 6156 

Αββϑοόοῆᾶπηοα, θουθ]Ὲ τηεαπίηρ οἵ ψογάϑ, 
ἃ Πα ῬΑΥΟΠΟΙΏΔΒΙ8 :---Ὑ 1 ἢ ΡΥΟΡΘΥ͂ ΠΕΙΊ65, 
᾿Αλκίνους 614 8, ᾿Αρίστων 3068 Α, 5808: 
ὙΠ ΟΙΠΕΥ ννογάβ, ἀδικεῖν δίκη 330 Ὁ, 
ἀναγκαῖος (“ ΠεοεσβαΥν ̓  πα “τεϊαίβα ἢ 
5748, ἄνθεσι ἤθεσι 557 Ο, ἄχρηστος χρή- 
σιμος 333, γῆρας γέρας 4068, γράφειν 
νόμους 501 Α, δαίμοσι εὐδαίμοσι 540 Ο, 
ἰσονομικός 561 Ἑ, κελεῦον κωλῦον 4396, 
κύβων αὔξη 528 Β, λογιστικός 525 Β, 
νυκτερίνη ἡμέρα 521 Ο, ὁπλαῖς 580 Β, 
παθεῖν μαθεῖν 537 Ὁ, παίζειν παῖδες 
526 Ε, 545 Ὁ, παρανομία δῃᾷ παράνομος 
(1 Ρ]ΑΥ οπ τηυϑβίοαὶ βθηβα οἵ νόμος) 
4324 Ὁ, Ε, 4578, τόκος (“ ἱπίεγεβι ̓  δπὰ 
“οἰβρυίηρ 507 Α, οἵ. 5558, φέρωσιν 
λέγωσιν 487 6. 866 Α50 'Ζγηιοϊοσγ εἴο. 
δα Ἰπάοχ 1 τῷ ὄντι 

Αϑυπάείοη :--διηρ]αἰῖνε ἀπά Ἔχρ]απαΐογυ, 
65Ρ. [τεχιαπί ἢ ὥσπερ 407 Β, 1 8381, 
ΔηΔ οἰΠουνν θα ΥΘΥΥ͂ ΘΟΠΊΠΠΟΠ 220 6, 
3728, 3786, 3804, 407 Ὁ (οἴ. 400 8), 
4108, 617 Β: ψ ΙΓ τηρίουίοδὶ εἴας, ἃ5 
ἴῃ τὸ δεινόν, τὸ μέγα 500, 362 Β, 

4078, 405 Ο, 4886 
Αἰγδοίίοη : 342 Ἑ, 340 Ὁ, 2386 "ἢ, όο2 Ο: 

ἀπε ἴο {πΠ6 ᾿πῆπθποα οὗ δεῖ 4508, 4ο. 
οὗ ὡς ἔοικε 347 Α, 11 578 : αἰγταοτίοη οὗ 
οἷος 306 Ε, οἵ τε]. δάίνευ (ὅθεν [ου οὗ) 
480 Ε: οἵ ποι. οὗἉ τε]. ᾿πίο βεη. 405 Ὁ, 
ἰηίο ἀαί. 466 Α, εἴ. όοι Ὁ: οἵ ἀαί. οὗ 
ΤΕ]. ἰηΐο βθῆ., 658Ρ. ψ 1 ἐντυγχάνειν 
5108, 5318 

Β 
ΒΥΕΝΠΥ͂ ΔΠ4 σοΟΙΊΡΓΘβϑίου, ἰπϑίδησθ οὗ 

3308, 3400, 430}, 4708, 4004, 5768, 
500 ΚΕ 

ΧΑ ΧΑ ΧΨ77: 

[9 
ΟΠ !Ἀβτηι8 :---ῖη {Π6 ἀὐγαησεηθηξ οὗ δύριι- 

ΤηΘηΐ5 4321}, οΒΟ: ἴῃ 1ῃ6 ΦΥΓΉ Ειηεηΐ 

οὗ νοτὰβ 3834, 300 Ὁ, 3996, 480Ε, 
527 Ὁ, 5368, 5568, 560 8 
ΟΟΙ]Ο ΙΑ] βτηβ ἴῃ ννοσα ἀπά ἰάϊοπι 400 Β, 

4920, 506 Β, 5108}, 5358, 556 ἢ 
(οπηραγαίϊνε :-- βου ]γη65. ΤΠΘΥΟΙΥ ΡΟΣ π 5 

ἃ οοῃίγαβί, ἃ5 ἴῃ γυναικῶν θηλυτεράων, 
522 Α: 4Ο10]6 σοῃρΡ. 3026 

Οοπηρατγίβου θεσοτηΐηρ Ἰἀ θη ἸΠοαίίοη 485 Ὁ 
Οοποοτγά :---οὐ εαϑ6: αος. οἵ Ραυίοῖρ]ε αἰζοσ 

ἀαι. 362 .Α, 586 6, 4144; ποιῃ. οἵ ρατίῖ- 
ΟἾΡΙΘ δἰζεσ δοο. 488 Ὁ: οἵ ρεγιαῖθγ: ἴδτη. 
(τείβυτίηρ ἴο φύσις) αἰζεν ἦθος 563 Ε; 
τηᾶ56. αἴτει ἦθος 563 Ὁ; πειίευ ἀρτθθίησ 
ψνἱ ἢ ἔδπι. βαθβίαμινε “403 Α, οἵ. 427 Ὁ, 
449: οΓ »πε7ιὖ67γ : ἀπ] σοτη δἰ πθα νυ ἢ 
ΡΙΌγΑΙ 2054, ὅ146, 4784; ἀπ] σοτη- 
ὈΙπ6α ΙΓ βἰηρ. 473 Ὁ; βίηρ. δ4]. δἰζεσ 
παϑιΐεῦ Ρ] γα] 3746; ΡΪαγαὶ 84]. δίζου 
παιῖου βίην, (τὸ τῶν θηρίων) 5636; 5βἰηρ. 
νεγΡ (ἔστι, γίγνηται) νν»] ἢ Ρ] 118] σα ] οὶ 
ΟΥ̓ 5] οῖ5. 462, 363 .Α; ρΡ΄τγαὶ νψεγὺ 
νΊ ἢ ποαΐεῦ Ρ] γα] 3538, 462Ε: 5ἰηρ. 
Ραβϑίηρ ᾿πἴο ρ᾽ γα] 344 Β, 408 Β, 401 Β, 
ὅοοΟ, 5544, 6, 6ο5 ἢ: ΡΙαταὶ! ραβϑίηρ 
ἰηΐο 5ίηρ. 3474, 380, 408 Β, 4116, 
413Ὲ, 426,4, (Ο (ἀποθανουμένους ὕΞ), 
566 Ὁ, 463 Ὁ, 484} (Ὁ), 406 Ὁ, 801 Ὁ, 
558 Ὁ, 578 0, 5914, 0οΙ Ὠ, όο4 ἢ, οἴ. 
266 Α 

Ὀοποτεία ἔοσ δρβίγαςί, ιι568 οὗ 265, 382 Ὁ, 
οἵ. 5894 

Οὐοπϑίπποίίοη, σμαησε οὗ 466 6, Ε, 500 ἢ. 
566 αἷἶϑο “παεοίμέλα 

(οηϑβίσιος!οη5 οὗ νεὉ5 εἴο. ὅ8ὅεε Ἰηποχ ], 
πᾶ 6γ {Π6 τεϑρϑοίνα νου εἴο. 

ΟΟρΡα]α, {πε :---ἰηνοϊνεα ἴῃ 4 ραγίοῖ ρ]8 
527 Β (γιγνομένου -- ὄντος γιγνομένου), 
οἵ. 287 Ὁ: οἸηϊββϑίοη οἵ, γάσα ἴῃ στε] αῖϊνα 
ΟἸαιιθεβ. 521 Β, πα τὰ Ψ] 1ϑὲ Ρεῖϑ. 
βίηρ, ἃ πα Ρ]υγ8] 409 Ο, σομημηοηεϑβί ἴῃ 
316 ῬΕ6Ι5. ΡΓ65. 381 Ὁ,. 200, 552. Ὁ, 
563, δβόγς, 615 4, 358 Ὁ (εἴ σοι βου- 
λομένῳ) : [τεατιεηξ ομἰβϑίοη οἵ εἶναι 
3744, 6106, 3786, 435Ε, 4514 (ΜΊ 
ἐλπίζειν ΞξΞ "Ι͂ΆΠΟΥ ἢ, 504 Ε, 5238 Α (ν τ 
φάσκειν), 048, ὅοϑΕ: ὧν οπίοα 
5150: Τᾶϊ8 ΟΠ]ββίοη οὗ ἣ 358 Ὁ (ἐὰν 
ὑμῖν ἡδομένοι5), 370Ε (ὧν ἂν αὐτοῖς 
χρεία), 416 Ὁ (ἂν μὴ πᾶσα ἀνάγκη), απὰ 
οἵ ἦν 503 Β, 4844 (εἰ---μὴ πολλὰ τὰ 
λοιπά) 

Ὀ 
Παίϊνα οαβα :--͵Ἴαί. ἴῃ -οἰσι, σΟΠΊΠΊΟΠ ἴῃ 

ΡΙαΐο 330 Β, βοιηθίϊμηηθβ βεύθαρβ ψ ἢ 
ἀγαμηαίῖο πχοίϊνα, 10., οἷ, 560 Ε : δἄνεῖ- 
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Ῥἱα] ἀαί. 552: ἀαί. αἴῖευ ὕμνος 607 Α : 
ᾶαϊ. οἵ ἀπιουηΐ οἵ ἀἰ βΈγεποα νἹ ἢ σοΟπλ- 
Ραγ. 373, 507, 5796: ἀαΐ. οἵ δυΐθοῦ 
αυοίε4 3808 (Ὁμήρῳ -- αῤιεω βἤογ 67:47): 
ἄαι. οἵ σαιβα 4428, οἵ. 5546: εἰ ἢϊς ἀαϊ. 
3434, 3946, 546}: ἀαΐ. νῈ Ἰηΐ. 6028 : 
ἰπϑίσυσηθηίαὶ ἀαΐ. οι Α : ἀαΐ. τηϑθαπίηρ 
“ἴῃ τεβρθοῖ οἵ᾽ 5756: ἀαΐ. οἵ Ρείβοῃ 
Ἱπάρίησ ὄοοΕ: ροβϑεββδῖνε ἄαί. 3348: 
ἀαἱ. οἵ ρυϊποῖρὶε οὗ οἱαβϑι ποαίίοη 500 Ὁ, 
ἄο. νι τετάχθαι 5554: 4{α51-Ἰοοα] 
ἄαϊ. 3954 (κωμῳδοῖς ἀπ τραγῳδοῖϑ) : 
ἀαϊ. ἢ ἀναμετρεῖν 5314 

Ῥερεπάεηί βθηΐεποα ραββϑίηρσ ἱπίο ἱπάε- 
Ῥεπάεπί 3578, 412}, 4926, 505 Ὁ, 
516 

Τϊοηγϑίαβ οα {μ6 βίν]6 οἵ Ῥ]αϊο 5509 Ὁ, 
οἵ. 5098 Ὁ ἀπά 3274 

Τα] παπιθεῦ, {Π6: ἔοσπὶ οὗ, ἴῃ σεη. 8}. 
ΟΥ̓ αἀ]εοῖῖνεβ οὔ τϑί ἀβοϊθηβίοπ 422 Ἐν 
587 8, 40. ἴῃ ποπη. ἅπα] οἱ εἶδος εἴο. 
5724. 868 αἷβο Οργεογαῖ, 77» 7 5 
εἴο. 

Ε 
Ε]εγαϊΐοη οὗ βιν]8 ἀπά βεηξπηεπὲ (ὕψος 

ἴῃ Τοπρίπιιβ᾽ βεῆβα οὗ ἴπεῈ νοσάα), τα- 
τπαγκβ οα, 4864, 5:7 "Ὁ, 545}, 539 Ὁ, 
617 Ὁ, Ἐ: ΕΧΆΙΉΡΙ65 οἱ, ἴῃ {πε Δ. 
399 Α-Ο, 401 .4--4036, 4270, 451 8- 
4324, 443}0--4444, 4004,8, 4ού0--Ἔ, 
408 Ὁ, Ε, 409, ὅοοσ, 500Ὲ--502 Β, 
505 Ὁ, Ε, 518 Ε--Α10 Β, 527 1), Ε, 529, 
Ὦ, 588 4--5928, ὅι4Α--ὅ21 Ὁ 65ρΡ. 
ότ7 Ὁ, Ε 

Ἐπιθπαίοηβ :---Ἔχαηλ πε πᾶ οὐ οἰσεά 
2αεεΐηε: δἀορίεά ἴῃ {Π6 ἰεχί, βεὲ Δδαώ- 
ἤπρς εἴο. 

Ετηρμαβὶβ, ασϑίηε: ΜἸΓ ἀγατηδίῖς τηοίϊνα 
3290, 3314: 5εουγεά ὈΥ͂ Δ}ΠΠεγαίίοῃ 
5158, ὈΥ οτάεν οἵ νγογάβ 3008, 424 Ὁ, 
Ὅν γῃείογῖοαὶ πῦρ]! βοαιῖοη 331}, 350, 
351.4, ὈῪ τεροζτίοη οὗ ἃ ψοσὰ οἵ τα- 
ἀπρ]σαῖίοη οὗ δὴ ἰάβα ὅο4Β, 4334 

Ἐροχορεβὶβ 407 Β, 6, 416 4, 437 Β, 443 Β, 

4508, 5988 
Ἐρίρτατα δηὰ εριρυαγηπηδίϊο οἤδοίβ 333 Ὁ, 
406 Ἑ, 5314, 555, δύδᾳΑ 

Ἐριπεῖ, ἱταηϑίευγοα 330.4, οἷ. 616 Ε 
ΕἰγηλοΙορν δηθὰ {ΠῸ εἰν πο] ορῖοα] ἤρπγα 

ἐπι ρὶογϑα οὐ τε] θα ἀροη Ὀγ Β]αΐο ἴο δο- 
σοηίμπαϊα ΟΥ̓} 501{Ὑ Π15 56 οὗ α υνογά, οὐ 
ἴο Ἰεπα ρα 515 ἀηα ροϊηΐ ἴο 8ῃ ύρι- 
τηθηΐ οὐ ἀβϑΟΥ ΓΟ :-ττ 430 Β (χαλεστραῖον 
Ροτπ. ἢ τε. το χαλᾶν), 4808 (ἀχρη- 
στία αὐτιὰ μὴ χρῆσθαι), 5ο1 Β ἀνδρείκελον, 
ξοᾳ α (μέτρον αι μετρίως), 511} (δία- 
νοια ΜΙᾺ τεῖ, ἴο διά απὰ νοῦς), 5318 
(πλῆκτρον ἀπά πληγαί), 5554 (ὀλιγαρ- 
χικῶς), 5588 (ἀνάγκη πὰ ἀναγκαιοΞ), 

521 

589 (χρηματιστικός ἀπ χρήσιμοξε), 
577 Ὁ (ἀνελευθερία), 596 Ὁ (ποιητής), 
507 Ὁ (φυτουργός), ὅοο Β (ΚρεώφυλοΞ), 
6ο2Ε (λογιστικός), 6ο7 Α (ἡδυσμένη πὰ 
ἡδονή), 6τ6 Ὁ (ἠλακάτη ἀπὰ ἐληλάσθαι), 
62090Ε (Λάχεσις ἀπά λαχεῖν, ᾿Ατροπος 
Δα ἀμετάστροφος, Κλωθώ «πᾷ ἐπι- 
κλώθειν). 8686 αἶϑο “41:5ογιαγιεε εἴς. ἀπά 
Ιπάφθχ 1 οὐρανός, τῷ ὄντι. 

ΕΠΡΠΕ σα 46ο Ο, 574 Ὁ 

Ε 

ΕἸρύτος, τμδίουϊοαὶ πα κεν] βεϊο :--- ἀναφορά 
Δ 4 διατύπωσις 500 Α: παρίσωσις ἀπὰ 
παρομοίωσις 405 Ἐ, 408 Ε, Π71: [86 
σχῆμα ἐκ παραλλήλου 358 Α, ΒΟΙΟ 

ΕΌΥΠΊΔΙΥ ἴῃ βίγ]α πα αἰϊοϊΐοη 300 6, 

426, 437}, 4575, 526 α 
Ἐὰπίατε ρειίθδος ἴθηβα 4048 
Ἑπίαγε ἴθηϑβο :--τνν ἢ ἄν, 5ε6 [πάρχ 1 ἄν: 

ζαϊ. 1πη4, αἴἴευ ὅπως ἴῃ 56 1η1- ἢ Π8] ο]διιβ65 
469}; ἀο. αἴζεσ νευθβ οἵ [ξαυηρ 451Α; 
ἀο. ἴῃ ὅπως μοι μὴ ἐρεῖς ἀηὰ {π6 {κε 
336 Ὁ: ἔπξ. ᾿πΐ. Δἴζεσ οἷός τέ εἶμι ἀπὰ 
[Π6 1|Κ6 1128 : διῖ. ορί.Ξε ας. 1η4. οὗ 
97. γϑεία 303 Ἐ, 4τ6 6: ἔαϊ. οοτγαρίεα 
ἱπίο ῬΥξθβ. 3424, 404 Ὁ, 5916, όοφΑ; 
ξαϊ. ρατί. οογγαριβα ᾿πίο δου. ρατί. 1 331: 
ξαϊ, ᾿π4. σογγαρίεα ᾿ηΐο δου. 510]. 400 Ὁ, 
1319, οἵ. 11119 

ᾳ 
(εάάες, [απλ65, οα {πε βίγ]ε οἵ ΡῬ]αΐο 5058 
(εδηϊῖνε οδβ6 :---Ἰοηὶς ἔοσπι οἵ, ἴῃ Τοπῖς 

πδῖὴθ ὄοοα (θάλεω) : ἀο., ἰπ Ρατῖάὰ- 
Ῥηγαβίηρ ΗΟΠΊΕΓ 3008 (μήνιοΞ) : ἀοσι- 
τηυ]αίίοη οἵ σαηϊζῖναεβ. 4404, 5256, 
527 Ὦ, 544}, 5516, δύοα: φσβηῃ. 8005. 
327 ΟΠ, 409 Ὁ, 406 Ὁ, 5584, 6ο4 Ε: 4ο., 
οἵ Ῥδυιοῖρὶθ, μετα γα ὄχρθοῖ ΠΟ. 
4580, 586 Ὁ, ψῆεσθ να δβχρεοΐ ἀδί. 
4396, 590}, εῖθ ψ δχρεοΐ 86. 
538 Π, 5005: φϑῆ. ΜΠ ἀπολαύειν 

305 5, βίᾳ 554. 0, ἑπόμενος 504 Β, 
κρατεῖσθαι 455 Ὁ. πεινᾶν 521Α: θ6η. 
οἵ ἀεβηϊίοη 437 Ὁ: σ6ῆ. ἴο δχρῦεβϑδβθ 
σΟΠμδχίοη ΟΥ̓ τοϊαϊοη 507 Ὁ, Ε: 6χ- 
αἷατηαΐουυ σθῃ. θ0ο9 Ὁ: σϑῆ. υγν 1 ἢ ναγῸ5 
οὗ πιϊβϑίηρσ 334 Ὁ : Ρασχί{ἰγ6 ρθη. 328 Ε 
(χαλεπὸν τοῦ βίου), 4318, 436 Ὁ, 406 6, 
βιός, 5434: ἀο. ψ1Π ἜἸΠρ56 οὗ τί, ἃ5 
ἴῃ κινήσειεν ἂν τῶν νόμων 445Ὲ, 344 Β, 
4838: βεη. ἴο δχρύϑββ ρεῃα]ΐν 558Α: 
σθη. Ξε περί ἢ σοη. 4704, 576 Ὁ: 
Ροϑβϑθϑϑῖνα ρβῆ. 433 Ε, οἵ. 473 Ὁ: ββῆ. 
οἵ τοῇοχῖνα ργόποιη ἢ ἔχειν ἀπὰ 
αἄνουθ 571 Ὁ : βαθ)θοῖίΐνα σθῆ. 387 Ὁ, 
ΠῚ 319: 5.0]. δῃηᾶ οὐ]. σοη. σοπιυϊηδα 
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537. 
βσθη. 507 Εὶ 

Η 
Ἡεπαάϊδαγβ 328 Ο, 420, 5584 
Ηγυρετραΐοη 301}, 4724, 4884, 4924, 

564.Α, 581, ᾿, Ε, 566 8150 οἢ 4528, 
490}, 531: ἤγρεΥθ. οἵ τε 4524, 4658 

ἸΑυλο5 ἴπ ΡΙοβα 621 Β 
Ιπηρεγίθος ἴθηβε :-ττὰβ ἴῃ ἔδει ἐχρῆν εἴοα. 

5048: ἱπηροτῇ. οὗ Θοπίϊηοι5 οὐ Πα Ὀϊίια] 
ΔΟΙΙΟΠ 3494, 461 Ὁ: ἴῃ γεοδρι[π]δίῖοη 
572 Ὁ: 50-Ο]] 64 “ΡΒΙΠΠΟΞορΗΪς ᾿τηρογίδοι᾽ 
3538, οἷ. 441 Ὁ, 4774, 400 Α,Ο, 522: 
ΟΙΠΘΥ 1565 οἵ [ῃς6 ἱπηροσῖ., βουηθίϊπη85 
Ἰηδοοιγαίοθ!υ ἀθβουι θα α α5. “ΡΒ οβορῃῖς᾽ 
406 Ε, 4366, 4426, 4076, 6.98, 6134: 
᾿τηρ σῇ. νυ! ἄν 427.Ὰ 

Ἱπαϊοαῖῖνε τηοοα : ραβδὶ ἴθβηβε οἵὗἁ, ψ τῇ 
ὅπως 378 Α: ἱπά. [Ο]]οννεα ὈΥ ορί. αδπά 
1η4. ἴῃ ϑιισοοθβϑῖνα οδιιθεβ οἵ σοπα! το ῃ 
505 Α,Β: ἱπά. σοὶ πε νυ] ἢ ορί. ἴῃ 
97. οὐΐ. 515 Ὁ : 1πη4. σοτγπρίβα ἱπίο 51}}]. 
454, 508 Ο, 550, 5536, 11890: 4ο. 
Ἰηΐο ορί. 585 Α, 615}. 8666 450 )γεζτγε 
767256 

ΤηΠΉΙΙ͂νΕ :-τνν ἢ [Π6 ἀτίο]α 347 Ὁ: ψ ἢ 
λαθεῖν ΤΙ Θ2 : 5οπηείίπηθ5 ἀνακόλουθον, 
ΓΟ] ον ηρ ὅτι ΒΟΙ Α: ΜΙ φοβερόν 451Ὰ: 
ἢμα] ἱπί. νὰ σοη. οἵ δυίίοϊθ 518 Ὁ: 
Ἰηῇ. [ῸΓ ἱπηρεγαίϊνε 4734, 508 Β, 500 Β: 
πη ρθυῇ. 1ηΐ. 340: Ἰηξ, ἴοι οἷος 5351 Ε: 
Ἰηΐ. οἵ ρατροβε 466, όοἈΑ, οἴ, 4684, 
504 Β: Ρο.Ι. η΄. ψῚ ἄν στό Ὁ : δοοιπλα- 
Ἰαϊίοη οἵ ᾿ἸηΠηϊἶνες 358Ε 

Τηπιθηάο 579. 
Τηςου]οσπίουβ, σπδηρα οὗ, τηδυίηρ ἃ ΠΟῪ 

ἀαραγίασα 5768 
Τηςευγαρίοηβ, αἀγαιηαίϊο, βοπηθίϊτηθβ. ἰσ- 

πογϑα Ὀγ {πε Ῥ]αίοηϊς ϑοογαίθβ 460 Ε, 
549, 5678 

ΙτοὴῪ ρύϑΑ, 1318 δῃα αςςζλι: ΠοΙρεα 
ουΐξ Ὀν ἄρα 455, Ὀγ ἴσως 4236, ὈΥ ὡς 
ἔοικεν 45.Ο1 ϑοογαίϊς ἸΥΟΠΥ͂ 480 6--- 

451 Β, 457 Ἐ-458 Α, δού 0, Ὁ 

ι- 
Ταϊοίθβ 407 Ὁ 
1 ΟΠρΊπυ5 περὶ ὕψους 5308, 5374, 540 Ὁ, 

5509}, 560Β: Οὗ Τηρίδρμου 527 Ὁ: οἢ 
ΤὨιουοα] ἀϑυπαδίουη βδο0ὸ α: οἢ 1[Π6 
βίγ]6 οἵ Ρ]αίο 5509 Ὁ, 5958 

Μ 
Μαπυβοηρίβ, (Π6, οὗ [η6 “δ ῥερόιζε: 1 ΧἸΔὶ ΤΡ. 

δΔηα α55 771. ΘΟΠΘἢ2᾽5 ΤΠΘΟΙΥ 85 ἴο {Π6 
ΔΥΟΠΕίΥΡΕ οὗ Οὔγ Μ85 11 418 

Α ἀππουε ἰπβίδηοβ οἵ 88 οἵ Μαηυβοιρίβ, δἴγοῦβ οὗ, ΘΧΘΙΏΡΙΠΗΘ6ά :-- 

“«Αεεο»εηιοα α Ζο72, 

“4 φϑ»ιές, ὀγεαζλήγερις εἴς. ταϊβρ σε :--- 

ἀλλ᾽ [ογ ἄλλ᾽ 1 434, οἵ. 1Π| 435 
ἄλλα {. ἀλλά 11 62 
ἄν ἔ, ἅν όοός 
ἀποκρίνοιο ἴ. -ινοῖο 1 26 
ἀποκρίνοιτο ἔ. -ινοῖτο 1 26 
αὐτή ἔ. αὕτη 125, 44, 3017, 1 407 
αὕτη . αὐτή 1 36, 1 96 
αὐτοῦ ἴ. αὑτοῦ ἀπ σοηνοίβεῖυ, ας γε ] 
γενναῖα [. γενναία ΤΙ 238 εἰ 
ἐν ἔ. ἕν ΤΠ 11 | 
ἐξαίρωμεν . -ῶμεν ΤΙ 22, οἵ. 11 258 
ἤ ἔ. ἡ 145, [. ἣ 1182, ἔ 1 49 
ἡ ἴ. ἤ 1118, ΤΙ 239 
ἵκταρ ἴ. ἴκταρ ΤΙ 329 
ἰοὺ ἰού {. ἰοῦ ἰοῦ 1 238 
καταπατήσας ἴ. -ἡσασ᾽ ΤΙ 251 
κρατῶν ἔ. κράτων 6ο7 α 
οἱ ἴ. οἵ 1 104 
οἵου ἴ. οἴου ΤΙ 144 
οὗ ἔ. οὐ 1119 
οὐδέν ἔ. οὐδέν᾽ 1 262 
οὔτοι ἴ. οὗ τοι 1 8 
πέρι ἴ. περί 1 81 
πόθεν 1. ποθέν 1 224 
ποῖ {. ποῖ 18 
σιδηροῦ ἀργυρῷ ἴ. -ἡρου -ύρῳ ΤΙ 209 
σκυτοτόμων ἴ. -τομῶν 1 105 
ταὐτά . ταῦτα 1 4216, ΤΙ 90 
ταῦτα ἴ. ταὐτά 1 319 

᾿ς τί ἴ. τι ΤΙ 43 

τε ἴ- τὸ βῆθῦ 
τίς ἔ. τις ΒΟ Α 
τῷ . τῳ 1341, ΤΙ 102 
ψευδέσιν ἔ. ψεύδεσιν 1110 
ὧν ἔ. ὧν 1149 
ὠφελεῖ [. ὠφέλει 1 263 

αϑοζηιζίαζίογ, αἰζγαςίζοε 
εἰς., ν ΠΕΠοὺ δοοϊἀθηΐαὶ οὐ 46] 1 θογαῖΐθ :- 

ἀδικούμενον . -ούμενα ΤΙ 40 
αἰσθόμενον ἔ. -όμενος 5588 
ἄλλου [. ἄλλον 1 141 
ἀπειργάσατο ἔ. -άσαντο 5508 
ἀποκρινάμενον ἴ. -αμένου 538 Ὁ 
αὐτήν ἔ. αὐτῆς 1228 
αὐτούς ἴ. αὐτοῦ 1 89 
αὐτόχειρας . αὐτόχειρος 6156 
αὐτῷ ἴ. αὐτῶν 11 219 
γεγονυῖαν ἔ. -υἱας 1 228 
γευομένου ἀπ γενομένου ἔ. γευόμενον 

1187, οἵ. “οὔ ς 
γιγνωσκομένης ἴ. -ένην ΤΙ 61 
δέοι [. δέῃ (αἴϊετ ὅταν ννυἱτοη ὅτ᾽ ἄν) 117 
διεξελθόντες ἔ. -όντος 484.Δ 
ἐγγενόμενοι 1. -όμενος 1 2688 
εἰδωλοποιοῦντι ἴ. -οῦντα ο5 α 
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ἕκαστος ἴ. ἑκάστας ΤΙ 22 
ἐκείνης ἴ. ἐκείνου 1 60 
ἐκείνου {. ἐκεῖνα 1 303 
ἑνί {. ἑνός 1 259 
ἐπαισχυνόμενος ἴ. -ένας ΤΙ 828 
ἥξοι ἴ. ἥξει (αἴτεον ἄν) 615 Ὁ 
θηρίου ἴ. θηρίον 1 268 
μέλλοι ἔ. μέλλει (αἴτει εἴπερ) 1 299 
μεταχειριεῖται ἴ. -ἰζονται 1 184 
οἷον ἴ. οἷος 1 828 
οὗ ἔ. ὅ 11118 

οὐρανόν ἴ. -νοῦ 500 Ὁ 
πλήθους ἴ. πλῆθος ΤΙ 369 
πολλοί ατπιὰ πολλοῖς [. πολλῶν 615 
προσφερῆ ἴ. προσφερές 616 Β 
ῥέποντος ἴ. ῥέποντε 550 
τὰ πρὸς αὐτὰ τείνοντα ἴ. τὸ πρὸς αὐτὰ 

τεῖνον τά 1 281 
τινὰς ---ὄντας εἰς. ἔ. τινὰ ---Οὄντα εἰἴο. 

όο5}0 
τινος ἴ. τινάς 1119 
τοῦτο ἴ. τούτου 1 251 
τοῦτον ἴ. τοῦτο 1 2601 
τούτῳ ἴ. τοῦτο ΤΙ 118 
ὑποκείμενον ἴ. -κείμενα 5818 

Αἰ τεϊρνιγγεοιέ ΟΥ̓ φῤεαξεγς, τοϊβία!κεβ ῃ :--- 

348 Ὁ, 155, 372 Β, 407 Β, 453 Ὁ (ἢ) 
11 126, 221, 399 

“οι ίαςογεογεέ 97 τυογ αἷς :--- 

ἀνάγκη ῬεΙΠαΡ5 τιϊβρίαοθ 551 Ὁ 
δὴ νῦν ἴ. νῦν δή (015) 1.198 
δουλείας καὶ θωπείας [. θ. καὶ δ. 570} 
εἰ καί ἴ. καὶ εἰ 1 2604 
εἶναι ῬΕΥΠ. τηϊβρίαοβα 1 297 
εἰς ὅ τι ἴ. ὅτι εἰς ὁτό Α 
καὶ νεανικοί τε καὶ μεγαλοπρεπεῖς τὰς 

διανοίας ΡΕΥΠαΡ5 τ]βρίαοβα 1 41, 79 
-81 

μὴ ὡς {. ὡς μὴ 5708 
ὅτι τοιοῦτος ἣν ρῬΕΥΠΑΡ5 τη]ϑρ! αοοα 4078 
πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω λύπην ἴ. τὸ ἄλυπον 

οὕτω πρὸς λύπην 5ὅ5Α 
τὰς μέν ἴ. μὲν τάς 573Ε 
τὴν αὐτήν ρΡεΙΠαρ5 [. αὐτὴν τήν 1 889 
ὑπομένων καί ῬΕΥΠΔΡ5 [. καὶ ὑπομένων 

Ι 251 

Ὠήϊοργαλγ :--- 

δεῖ ἀεί {. δεῖ (νν!1ἢ σοηἰιβίοη οἵ α ἀπά δ) 
1.36 

εἰ εἴη ἴ. εἴη ΤΙ 338 
εἰ εἰκόνας ἴ. εἰκόνας 1 167 
οἷοι ἔ. οἱ 484Δ 

φύσας ἅς [. φὺς ἃς 1 801 

ίοίϊδίογε αὐτοὶ γεεγιγιῖρ- ἐοσεΐλε7, οὗ 
«υογαῖς, Ετγοῦβ οἵ :--- 

ἀλλ᾽ ἀγΥ̓ ἴογ ἀλλά γΥ 5436 
ἀλλ᾽ οἵαν τοι ἴ. ἀλλοίαν τοι 11 18 
ἀλλ᾽ ὡς ἔ, ἄλλως 1Ι 362 
ἂν εἴης ἴ. ἀνίης (ὙΠ εἰ ἔν ι) Π| 415 
ἀνέλθοι ἴ. ἂν ἔλθοι ΤΙ 81 
ἀνευρεῖν ἴ, ἂν εὑρεῖν 1 206, οἵ. 1 117 
ἀνοφθείη ἴ. ἂν ὀφθείη 11 338 
αὖ τό [. αὐτό (Ὀ15) 11 8564 
αὐτήν ἴ. αὖ τήν 1102, οἵ. 577 Β, 1Π| 218, 

1101 
γοῦν ἔ. γε οὖν 5854 
δεῖ δέ ἔ. δὲ ἰδέ 580 Ὁ 
δέ τι ἴ. δ᾽ ἔτι 1 58 
διασοφῶν ἴ. Δία (Ὁ λίαν) σοφῶν 1Ι 468 
ἐγκαλώ [. ἐν καλῷ 5718 
ἔγωγ οὖν [. ἐγὼ γοῦν 122, οἵ. 1 227, 

111, 120, 348 
εἴκοσι ἐτῶν [. εἰκοσιετῶν ΤΙ 148, εἴ. 

1Π1δ4 
εἰκός. τήν ἴ. εἰκοστήν 620 Β 
ὃν εἶναι ἴ, ἐνεῖναι ΤΙ 84 
ἐπιδέξια ἴ. ἐπὶ δεξιά 1 207 
ἔτι μάλιστα ἴ. ἐτίμα --μά:-λιστα 1 227 
μηδέν ἔ. μηδὲ ἕν 1 802 
νομοθετὴς εἷς (51ε) [. νομοθετήσεις 1109 
ὅτε ἔ. ὅ τε 1185 
οὐδενί ἴ, οὐδ᾽ ἑνί 1 258 
παραπλεῖαι [. παρὰ πλέαι 1.139 
πᾶς σοφός ἔ. πάσσοφος ΤΙ 395 
περιορίζομεν οἷς {. πέρι ὁριζομένοις 1 148 
τείνοντα ἴ. τεῖνον τά 1 281 
τό δέ ἴ. τόδε όο4Α 
τὸν δέ τινα ἴ. τόνδε τίνα 11 8388 
τουτί ἴ. τού τι ΤΙ 8380 

“ἠηαῖ, εογγεῤίϊον ογ ἐλε ----- 

ἴῃ δάϊθοῖῖνεβ, ποῖιηβ, ΡΙΌ ποι η5 πα ρΡᾶτ- 
ἰοὶρ]65 1186, 212, 261, 11210, 5786 

ἴῃ νεγῦ5 1 260 

7ηπ{6γ,2οϊαΐΐοηι, 

ἰς τατα ἴῃ Ῥαγὶβ Δ, [αἰ ]Υ σογηπιοη ἴπ ΕΞ, 
Δηα το] γα Ὀ]γ ἔτοαιθηΐ ἴῃ Φ : ΡΥΟΡΆΌ]6 
ΟΥ σοτίαϊη Θχατηρ] 65 οὗ ἴῃ {πΠῸ Μ885 οἵ 
16 Δεῤκειόϊῖε ---- 

ΡΟ. ἄπε ἴο ἃ πηδυρῖηα] ποίς οἵ ἂρ- 
Ριοναὶ οὐ Οἴου 158 :---ἰὶ 80 (ἄξιον), 
1 δ0 (ἄξιον τὸ διανόημα), 1 133 (ὡς 
οἴεται) ; ἄτι ἴο ἃπ Ἔχρ  απαίϊοῃ, σ]055, 
αἰτοαιρὲ ἴο Π]] ἃΡ [Π6 56η88 οὐ σοῃ- 
οἰσαοίίοη εἴς. 341 Ὁ (οὗ προσδεῖται 
δίς), Π 141, 192 . (ἀλλ᾽ ὃ-- ψυχῇ), 
1 168 (ἁρμονίας), 525 Ὁ (δύο), 1 27 
(εἴη), 613 Ε (εἶτα---ἐκκαυθήσονται), 
ΤΙ 189 (ἐνταῦθα δὲ πρὸς φαντασματαὶ, 
11 222 (ἤ τινοϑ), 1 291, 351 (σοφίας), 
480 (τὰ τῆς Νιόβης πάθη), ὁιόα 
(ταῦτα ὑπομένοιεν), 1 281 (τὴν ψυχὴν 
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ὄντα), 580 Ὁ (τὸ λογιστικόν ἀπὰ 
λογιστικόν), τό α (τὸν φόβον) ; ἅτε 
ἴο {Π6 Πιβίοῃ οὗ ἔνγο ἀἰβεϊποι τοδάϊηρϑ 
1.82 (στρεπτοὶ δέ) ; ἥτι6 ἰο (ῃ6 εἴτο- 
ὨΘΟῚΒ5 ΥΘΡΘΕ  οη οὗ νγογάβ 1 190 (ὅταν 
μάλιστα). ἘῸΓ [πε οοραξίομαὶ ἰη- 
τεγροϊδίίοη οὐ αὐίϊο]ββ, ργεροβί(ἰοηβ, 
ΠΟ] Ποἰοη5 ἀπά ΟἴμοΥ βἰπρὶθ υνογάβ 
566 1Π6 οΥΕἴ0 4] ποίεβ 2αςε 72 

Ζοέλεγς 7 ἐχιρογεέζν αὐϊαίραῖ ο7, ογεΐζίσιϊ 
ὧν »εΐξέαίε: ---- 

Ιοία βιρβουϊρέ ψυγοηρὶν δἀηεά: 1 202, 
11 127, 1.297, 1 120, 423, 129, 304, 
505 Α, 1188, 337, 349, 6128,60 

Ιοΐα ϑαθβουιρί ὙΥΤΟΏΡΙΥ ΟἸΪ 64 : 19, 
40, 96, 165, 182, ΠῚ 221, 1 331, 1 87, 
38, 100, 222, 269, 420 

ν, ἤἢη4], ψυγοηρ]ν δήθ: 1 284 (τόν 
τό), ΠἼἿ220, 1 284 (οὖν ἔ, οὗ), 1 ΤΊ, 
583 0, 1289, 3117, 340, 479 0, 484}, 
Π| 8, 501 Ὁ, 1120, 547Ε, ὅϊιοα 
(ὀρθότατ᾽ ἄν ὀρθότατα) 

ν»ν, ΠΑ], νγγοηΡῚΥ οἸηϊεα : Σ δά (ἔφη ἔ. 
ἔφην), 119, 166, 69, 81, 184 (ἄρα ἔ, 
ἄρ᾽ ἄν), 226, 121, 49, 564 Ε, ύο78 
(δία {. λίαν) 

Ζεέέογις, σογιγμετίογε ο7.:---- 

α ἔοι αἱ: φαμέν {, φαῖμεν 
1 δ8, 1342. πᾶσι. παισί 
1284, 1125: ἅπασα [. ἅπα- 
σαι ΤΙ 140 

αιὐΐογ α: ἐξαιρεῖν απ ἐξαίρειν 
[. ἐξαρεῖν ΤΙ 25 

ΎὝ ἴου τ: γε ἴ. τε 1 152, 290, 
5784, ύοδ α 

τ ἴου γ: τε ἔ. γε 124, 58, 
120, 326, 578 Β, 581 6, 
Π 431; ἠτεῖσθε ἔ, ἡγεῖσθε 
ότ20; μετά [. μέγα ΤΙ 7: 
ΘΟΠ θ᾽ Π 66] νν] [ἢ ΠΡΟρυαρην 
στρατευομένῳ ἔ. στραγγευο- 
μένῳ 1328 

Ύ ἴου ἃ: γεωργούς ἔ. λεωργούς (Ὁ) 421 ἃ 
δ ἴου α: διδόντες ἔ. ἄδοντες 1 81: σοιη- 

ΒΙποα υνὴ ἢ ΑἸ ορταρην, ῥάδιον ἴ. ῥᾷον 
1.94, ὙΠ ΠΙΡΟρΡΤΑρΡἢΥ, ῥᾷον ἔ. ῥᾷδιον 
Ι 49 

ὃ [ῸΥ ἃ: ἀποδομένων Γ, ἀπολομένων 
Π 261; δία [. λίαν 6ογ Β; ἀπεδυσά- 
μέθα ἴον ἀπελυσάμεθα ὅτ: α 

ε ΤΟΥ αἱ: ἕτερος ἴ. ἑταῖρος 
1133, 254, 11262: οἷόν τε 
ἔ. οἴονται 387 ; ἐρεῖ ἔ, 
αἱρεῖ ΤΙ 411 

αι ἴοΥ ε: αἱρήσεσθαι ἔ, ἐρή- 
σεσθαι 11135; κατηγορεῖται 
ἔ. κατηγορεῖτε 453}; ναίων 
ἔ. νέων 11 185 

α ἀηᾶ αἱ 

Ύ δὰ τ 

ε Δ ηά αἱ 

ΚΑΘ Ε ΧΙ 1.1: 

τινεῖσθαι 126, ΤΙ 39 
εἰ ἴου ε: ἀντιτείνειν ἴ. -τενεῖν 

ὅοᾳ Α; ἔδει [. ὃ δὲ ΤΙ 4855 
ε ἴοσ η: δέ ἔ, δή 146, 108, 

219, 1 391; μέν ᾧ, μήν 
Ι 2602 

εἰ [Ὸ ἤει (ῃ): φράσεις ξ, 
φράσῃς 1231, εἰ ἴ. ἢ 4588, 
ξυνδεῖ ἔ. ξυνδῇ 1 305, οἴ, 
1.812, 1| 412 

ἡ ἴοτ ε: δή ἴον δέ 1 30, 345), 
573 6: ξυλλέγηται ἴ. -έγε- 
ται ΤΠ 226 

ηι (Ώ) ἴου ει: καταλάμπῃ ἴ. 
τλάμπει 1| 59, ἀκούῃ ἴ, 
ἀκούει 550 Α, δοκῇ ἴ. δοκεῖ 
579 Ὁ 

ε ἴοΥ ο: ἔτι ἔ, ὅτι 1275 
1 ἴου ἡ: εἰ . ἢ 1251; γένει 

ε ἴογ εἰ: ἀποκρίνεσθαι {. 
ε δῃᾶ εἰ 

ε 84 ἡ 

Ε. γένη 1259: καταλειφθέν 
ἔ. καταληφθέν 4968; ἀλή- 
θειαν ἔ. ἀληθῆ ἄν ΤΙ 364 

Ἢ ἴοΥ εἰ: δή ἔ, δεῖ 1194, 
533Α.; ὑγιής ἔ, ὑγιεῖς 
1 220 

εἰ ὉΓ ε: ἐπιλειπούσης ἔ. 
-λιπούσης 182, οἴ, ΤΙ 262: 
ἀποτείνουσιν ἔ, -τίνουσιν 
119; εἴη [. ἴῃ 196; παρά- 
πλειαι ἢ. παρὰ πλέαι 1139: 
ἐπειδή ἔ. ἐπὶ δή 1188: 
οἰκείας ἔ, οἰκίας 1 252: 

| ἐλλειπῇ ἔ. ἐλλιπῇ 1149: 
θάλειαι ἔ, θαλίαι 573 Ὁ: 

ὶ 

εἰ ΔΠ4 ἢ 

εἰ ἀπά ε ᾿ἀνείης ἔ. ἀνίης 11 415. εξ 
ΑΙσο 5818, 11 270 72:.1 

ἐ ἴογ ει: στρατιαῖς ἴ. στρατείαις 
1172, οἵ, 318, 319, 1 86; 
ἀνίη ἔ. ἀνείη ΤΙ 92: παρα- 
λιπομένης . τλειπομένης 
1112, οἴ. 574 Ὁ; πιστέον 
ἔ. πειστέον ΤΙ 147: παιδίᾳ 
ἔ. παιδείᾳ ΤΙ 148 

Ἢ ἴογ ε: εὐδαιμονήσειεν ἴ. 
τίσειεν ΤΙ 97: ναυτηλίαν 
ἤ. ναυτιλίαν 1Ι 222: τήν Γ. 
τιν᾽ 11 226; κατοικήσειε ἴ. 
-ίσειε ΤΙ 338 

«ΤΟΥ ἡ: διότι . δὴ ὅτι 1 1609: 
ἔτι {. ἔτη 11162 : ἀπολελο- 
γίσθω ἴ. -ἤσθω 607 Β 

λ Ισ π: ἄλλης ἔ, ἁπλῆς 1 1δ2 
Ο ΤΟΥ οὐ: τοῦτο ἔ, τούτου 

1240, 257 

ου ἴοτ ο: τούτου ἔ, τοῦτο 
ὅτο Ὁ; σιδηροῦς ἀπ χαλ- 
κοῦς ἔ. σίδηρος ἀπ χαλκός 
1196; οὗ ἔ, ὅ 5628 

ἢ «πὰ ε 

ο δἃῃηὰ ουὅ 
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ο ἴογ ω: οἰόμεθα ἴ. οἰώμεθα 
1169, 1224, 225 : ἄλλος 
ἔ. ἄλλως 1 311; κατήκοοι ἴ. 
κατηκόῳ 1138; ὅσον ἴ. ὅσων 
534 Α.; ΟἴΠΕΥ ᾿πϑίαποοβ 
1187, 188, 257, 283, 285, 
4648, 1154, 524 Ὁ, 11210, 
261, 322, 409 

ω ἴογ οἱ: εἰπών [. εἶπον 1110; 
αὐτῶν ἴ. αὐτόν 121,11 828: 
θάμνων ἴ. θάμνον 1 2817; 
ΟΕ ΘΧΑΠΊΡΙε5 1 259, 
263, 454, 1 289, 800, 
319, 1149, 119, 284, δύ1Ε, 
5810, Π 846, 440 

ο ἴογ ωι (ῳ): τὸ αὐτό ἢ, τῷ 
αὐτῷ 1 3806: τό ἔ. τῷ 
1 958: 411. τοῦτο  ἴ. 
τούτῳ 580 

ωι (ῳ) ἴογῦ ο: αὐτῷ ἴ. αὐτό 
Ι 257; τούτῳ ἴῖ. τοῦτο 
1111 

π ίου τ: ποτε ἴ. τότε 1219 
π ίου τι: ἐπ᾽ ἔ. ἔτι 532,6; ποιώμεθα 

ἔ. τί οἰώμεθα 581}Ὁ 
πι ἴου τι: ἐπιπονηρότερος . ἔτι πονη- 

ρότερος ΤΙ 368 
στ ίου τ: διαστάσεις ἔ. διατάσεις 1 119; 

ἕκαστον ἔ. ἑκατόν ΤΙ 208 

οἀμπάω 

ο πα ὧἱ (ῳ) 

Ογιΐςσΐογε οΓ οὐ οὗ ἴνγο ἰάδθπίϊοαὶ 
ἐοέίεγΣ 97. σγἠαῤίες ----- 

ἄλλου τινὸς οὖν ἔ. ἄλλου οὑτινοσοῦν 
1240: βαλόντος . βάλλοντος 1 321: 
γενήσεται ἴ. γενν- «ὅτ Αἰ; ἔτι μάλιστα 
ἔ. ἐτίμα μάλιστα ΤΙ 227; μελιτουργός 
[. μελιττ- 5ό46 ; ξυναιρῇ ἴ. ξυναναιρῇ 
Βά4οσ; περιόντες ἔ. περιιόντες 11 260, 
οἵ. 401; τοῦ ἔ. τούτου ότο Ὁ, τρίτα ἴ. 
τριττά 500Ὰ 

Ο»εΐσδίογε 7 τυογαῖς τυτέλ ἠξο δη161172|᾽ 15 
ποί ἰηἰτεχυθηΐ ἴῃ Ῥατὶβ ἃ. [Ιηβίδποαβ 
οὗ, ἴῃ Ῥαιὶβ ἃ οὐ οἴμεσ. μ858 οὗ [Πε 
Κεῤ. 1-τ 

161, 80, 87, 102, 104, 116, 119, 128, 162, 
1604, 3551. (καὶ καλοῦ απ καὶ καλοῦ 
αὖ), όο3 Β (καὶ ἡ), ΡΕΥΙΠαΡρ5 αἰθο 1 δ0 
(πράξεως τῆΞθ) ἀπά 439, 1211 (καὶ 
τινός). ἼΤῊδ Οπηϊββίοη οὗ 51η6]6 ννοσή 5 
ΠΊΔΥ͂ αἶβο 008 βουπηεί πη65 ἄπε ἴο λονιοῖο- 
ἐεϊοιείογε, 6.5. τί 186, ὅτι 1108, λεκτέα 
1113, οἱ 1142, τάδε 1 219, οὖν 1 2217, 

ἡ 1 240, 11 3δ5, τῶν 1 308, τά 1 322, 
εἰ 1338. τῇ 11110, ἐν ὅοᾳ Β, αὐτό 
1411, ὄν ύοϑ α 

Ο»ιϊδεῖογε ο7 τυογαῖς τυϊίλοιέ 
λογηοῖοέφίδιεζο7::---- 

1131, 268 (46 Ἰεἰίετγ5), 1Π|49 (41 Ἰεἰ6 5), 
1 224 (δῆλον, ἔφη) : οἵ 5ϊπρ]6 ννογῆς 

πϊτποαΐ ἀοηε., 6.5. ἔχειν 111, ἔφη 116, 
216. 522 4, εἶναι 188, ἡμῖν 1143, μή 

1149, 280, ἕκαστον 11137, οὖσαν 11182, 
νῷ 11467. Ἐοτ Πε Οσοαβί μα] οὐ βϑίοῃ 
οἵ αγίϊοϊθβ, σοῃ]ιποίίοηβ, ραγίϊο]αϑ, 
ῬΓΘΡΟΒΙΠΟἢ5. πα ῬΥΟΠΟΙΠ5, 566 ἴῃς 
ΟΥ̓ 1σ4] ποΐε5 

Ῥογαῖς νιοὲ ἐγιείμαϊφαί 771 ἐΐε αὐοῦε ἠϊδές, 
ἐγγογιθοιέσῖν σμόὀοέζέεέξαί 7070. οἱδλεγ 
τυογαῖΣ, τυλείλε, ὧν ἀεείαϊεγιέ ΟΥ̓ 
Οἴδδῖφ7ι 1--- 

ἄγον ἴοΥ ἀγαθόν 522 Δ 
ἁδροῦται . ἀν δροῦται 408 Β 
αἰσθόμεθα {. ἀκροασόμεθα (Ὁ) ὅοϑΑ 
αἵτινες ἴ. αὖ τινες 1157 
ἀκολουθήσειν ἵ. -θῆσαι 400 6 
ἀκρατοτάτης [. ἀκροτάτης κύ4 Α 
ἀκρόχολοι {. ἀκράχολοι 1 187 
ἀλλά (. ἄλλη 1 245 
ἄλλοις {. ἄθλοις 11 48 
ἀλλοτρίοις ἵ. ἄλλοις 1 106 
ἀμφισβητήσειε ἀπὰ ἀμφισβητήσεως ἔ. 

ἀμφισβητήσει ΤΙ 44 
ἄν {. οὖν 1211 
ἀναλαμβάνοντα . ἀναγκάζοντα 4006 
ἀνεμόμενοι ἀπ ἀνιμώμενος ἴ. νεμόμενοι 

1166 
ἄνωθεν ἔ. ἕωθεν 6218 
ἀπεργάζεται ἔ. -άσεται κοῖ 6 
ἀποδεχόμεθα απ -ώμεθα . -τοίμεθα 

Ι 241 
ἀποκτείνειν, ἀποκτιννύναι ἄν ἴ. ἀποκτιννύ- 

ναι. ἀποκτείνειαν ἄν 517Α 
ἀπολαβών {. ἀπολαύων 11| 323 
ἀπολογησομένη ἴ. -αμένη 6οἿ Ὁ 
ἄρα (οΥ ἄρα) ἡ . ἀρετῇ 1Ι 332 
ἄρα ἔ. ὁρᾷς ΤΙ 21 
ἀργύρου ἔ. ἀργυρίου 547 Β 
ἀρχῆς καὶ δικάζης ἴ. ἄρχειν καὶ δικάζειν 

11 286 
ἀσκεῖται καὶ δοκιμάζεται ἔ. -εἶσθαι κ. 

εσθαι 1 119 
ἀσοφώτερος ἔ. σοφώτερος 1 183 
αὐτά . ταῦτα ΤΙ 231 
αὐτή ἴ. τοιαύτη ΤΙ 236 
αὐτό ἔ. τὸ αὐτό 525.1 
αὐτός {. οὗτος 516 Β 
βεβαιωσόμεθ᾽ ἀπὰ βεβαιωσώμεθ᾽ . βε- 

βαιωσαίμεθ᾽ 1 248 
βλίσσειεν ἔ. βλίσειε 11 253 
βουλεύεται {. βούλεται Ξ00 Ε 
γοῦν ἔ. οὖν 5338 
γυμνοῦσθαι ἴ. μίγνυσθαι 1 296 
δέ [. τε 510 Ὲ 
δέ γε ἴ. δέ 114 
δεῖ μηχανήσασθαι [. διαμηχ- 11 99 
διὰ νοῦ [. διανοοῦ 11 83 
διαθετέον ἴ. διαθεατέον 11 421 
διατεταγμένους ἔ. -τεταμένους 4.74ΑΨ 
διαφέρει ἴ. διαφθείρει 1 209 
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διαφέρωμεν ἔ. διαφέρωμαι 1 δ6 
διαφεύγουσα ἴ. διαφέρουσα ΤΙ 199 
διενεγκεῖν ἔ. διενέγκοιεν ΤΙ 41 
διηγήσεται ἴ. μιμήσεται 1 152 
δίκας ἴ. δικαίας 574 Ὁ 
δοκεῖν {. εὐδοκιμεῖν 4234 
δοκῶ [. δοκεῖ 1.113 
ἐᾶν {. ἐάσει 618 Ε 
ἑαυτῇ ἴ. αὐτῇ 1 244 
ἑαυτοῦ ἴ. ἑαυτόν 1 151 
ἑαυτῴ ἔ. ἑαυτόν 11 244, [. ἑαυτοῦ 1 13, 

ἔ. σαυτῷ 1256 
ἐγγένηται ἔ. ἐγγίγνηται 1 254 
ἔγωγ᾽ [. ἔγώ 1 198 
ἐγῷμαι ἔ. ἐγώ μοι 1 61 

ἐζητοῦμεν {. ζητοῦμεν 1 143 
ἔθη [. ἔφη 52:1Α 
εἰδέναι ἴ. εἶναι 1 51 
εἶδος {. ἦθος 4078 
εἴη ἴ. ἢ ΤΙ 58 
ἑκάτερον ἔ. -ρος ΤΙ 433 
ἑκατέρως ἴ. -ωσε 1 42 
ἐκείνης ἴ. ἐκείνοις 1 321 
ἐκποριζούσης ἴ. -ἰούσης 1 30 
ἐκτετμῆσθον ἴ. -τετμήσεσθον ΤΙ 251 
ἔλθωμεν {. διέλθωμεν (αἴζοΥ καί) 11.138 
ἐλλείπεται [. ἕν λείπεται 12 
ἐμποιῆσαι ἔ. -ἦσας 118 
ἐν ὀλίγῳ ἴ. ἑνὶ λόγῳ 1250 
ἐπαΐοντας ἔ. -οντες 488 Ὁ 
ἐπαρῇ ἴ. -αροῖ 1 198 
ἐπειδὴ ἣν [. ἐπειδή 612 Ὁ 
ἐπέχοντα [. ὑπ- 1158 
ἐπιθυμῇ ἴ. -ἢς 1Τ| 286 

ἐπικουρητικόν ἔ. ἐπικουρικόν 1 258 
ἐπιμελείας ἔ. -εἰᾳ 1 311 
ἐργάζεται ἔ. ἐργαζόμενον (αἴϊετ ὥστε) 

ΒΙ0Α 
ἐργασαμένους ἴ. -ομένους 1 8381 
ἐρῶντος ἔ. ἐρωτῶντος 4376 
ἔσονται [. ἐνέσονται 505 Ὁ 
ἔφη πὰ ἔφην . ἐφιῇ 1138 
ἔφη ἣν δ᾽ {. ἔφην ΤΙ 30 
ἔφην δ᾽ [. ἔφην ΤΙ 351, 262 

ἴητεῖ 1. ζεῖ 1 251 
ζητοῦντι (. ζῶντι ὅτο Β 
ζώσει ἴ. ζήσει 5016 
ἢ οὐκ ἴ. ἢ καί ΤΙ 18 
ἠδίκησεν [. ἠδίκηκεν 110 
ἤλθομεν [. διήλθομεν 1 219 
ἤτω δῃὰ ἴτω [. ἔστω 1 Τὰ 
ἦ απὰ εἰ {. εἴη 1 188 
ἢ {. ἣν ΤΙ 409 
θέλουσι ἔ. ἑλοῦσι 1 311 
θήσομεν ἔ. οἴσομεν 1 840 
θνητοῖς ἔ. θνητοῖσι 1 131 
ἰατρικήν, ἰατρικὴν καί ἀπια ἰατρικῇ τήν 

[. ἰατρικῇ ΤΙ 411 
ἰδίᾳ λαβόντες ἔ, διαλαβόντες 615 πὶ 

ΤΥ ΌΤΙ 

ἰούσης ἴ. οὖσαν ΤΙ 182 
ἴσχουσαν ἴ. σχοῦσαν 520 Ὁ 
κακῶν ἔ. καλῶν 607 Ε 
καλόν ἔ. κακόν ΤΙ 149 
κατ᾽ ἔ. καί 507 Β 
καταλάβῃ ἴ. -βάλῃ ΤΙ 151 
καταπεφώρακας ἴ. -πεφόρηκας 5878 
καταστήσουσι ἴ. -στήσονται 5.06 Ὁ 
κεκλάσθαι ἔ. ἐκκεκλάσθαι ὅτι Ὁ 
κελεύοιμι ἔ. -οιμεν 577 8 
κνάμπτοντες ἔ. κνάπτοντες ΟἸ6 α 
κολάσεως {. κολάσει ὡς 1138 
λέγει ΔπΠ4 λέγειν ἔ. λέγεις .80 Β 
λήξεις [. λήξεως 1219 
λογιστικῷ [. λογισμῷ ὅσα Ὁ 
μαθηματικούς ἔ. μαθητικούς 1 335 
μελαγχλώρους ἔ. μελιχλ- Ι 338 
μέν ἴ. νέων 1Ι 127 
μέντοι ἴ. μέν τι ύο2 α 
μετρίως ἔ. μετρίῳ 1 257 
μήτε {. μήποτε 1Ι 424. 
μικράν ἔ. μακράν 1 1 
μιμήματά τε ἴ. μιμήματα 1 148 
μιμήσει ἔ. ποιήσει 602 Α 
μιμούμενον {. -ένου ὅθ. Ε 
νόθοιν ἀπ νόθων ἔ,. νόθαιν ΤΙ 359 
νόμιμον ἔ. μόνιμον 1 231 
νομοθέτῃ ἔ. νόμῳ 510Ὲ 
ὀδύρεσθαι, φέρειν [. ὀδύρεται, φέρει 1134 
οὗ ἄν Ἰ, ἃ ἂν 5448 
ὀλιγαρχικῆς---δημοκρατικήν ἔ, -ἰας --- -ἰαν 

5598 
. ὁμοίου ἔ. ἀνομοίου ΤΙ 855 
ὀνίναι ἀηὰ ὀνεῖναι [. ὀνινάναι ὅοο Ὁ 
ὅποι ἔ. ὅπῃ 556 
ὁρμᾷ ἔ. ὁρμᾶν 532κᾺ 
ὅτε [. ὅτι 1244 
ὅτι οὗτος ἔ. ὁ τοιοῦτος ΤΙ 98 
οὐκ {. οὔτ᾽ 1 1δᾷ 
οὔκουν ἴ. οὐκ ἂν οὖν 1 11 
παιδοποιίᾳ [. -ίαις 1 296 
πάμπαν ἔ. παράπαν 1219 
παντοίως ἔ. πάντως 4848 
παραδεχόμενος ἔ. παρεχ- 554ῚΚ 
παραινεῖ ἔ. περαίνει ΤΊ 186 
παρεσκευάσθαι ἴ. παρασκευάσασθαι 1198 
παρήγγελλεν ἔ. παρήγγειλεν 1 228 
παρόντα ἴ. παριόντα 5158 
περιβάλῃ ἔ. παραβάλῃ 4008 
πιαίνειν ἔ. ποιμαίνειν 1 42 
πλεῖον [. πλέον ΤΙ 362 
πλήττοντος [. πληγέντος όο46 
ποι ἴ. που 1 336 
ποιεῖν [. ποιεῖς 1| 468 
ποιοῦμεν ἔ, ποιοῖμεν 1 3183, 314 
που . ἢ οὗ 1 250 
πράττοι ἔ. πράττει 1 258 
προεικάζομεν ἔ. προσῃκάζομεν 1 329 
προελθόντες ἔ. -όντας 6τύ Β 
προθυμούμεθα «απἃ προμηθούμεθα ᾧ, 

προὐθέμεθα 1 800 
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προσδεῖται ἴ. προσδεῖ ΤΙ 49 
προσεστώς ἔ. προεστώς ΤΙ 255 
προσιόν ἔ, προιόν ΤΙ 118 
προστήσετον ἔ. προστατήσετον 1 259 
προσώπου ἴ. τρόπου 1Ι 51 
ῥεύσαντα ἔ. ῥέψαντα 5448 
σκεψόμεθα ἴ. -οίμεθα 1 814 
σωφρονήσεως ἴ. φρονήσεως ΤΙ 846 
τά {. τό 1266 
τὰ κάτω ἴ. κάτω ΤΙ 181 
τὰ-- ξυγγενῆ ἴ. τὰς--ξυγγενεῖς 11 181 
ταύτῃ ἴ. αὕτη 1179 
ταύτην ἔ. ταύτῃ 18 
τε απὰ γε ἔ. δέ 5784Α 
τε ἴ. τι 1262 
τεταμένη ἔ. -αγμένη 1 806 
τετμημένοις ἔ. τετιμ- Τί 69 
τί δῃὰ τι ἴ. τίς δῃα τις 113, 168 
τί μήν ἔ. τιμὴ μέν ΤΙ 846 
τί ὃν τε ἴ. οἷόν τέ τι 1 68 
τίς δῃὰ τούς ἴ. τί 567 Εὶ 
τισιν ἴ. τις ἄν ΤΙ 215 
τμηθεῖσιν ἴ. μιμηθεῖσιν Β10 Β 
τό [. δ 1240, Τ' 42 

τό ἴ. τοτέ ΤΙ 244 
τοι ἕ. τ᾽ οὐ ΤΙ 39 
τοῦτό ἐστιν ἴ. τότ᾽ ἐστὶν τοῦτο 6ού Α 
τούτοις ἀπ τούτους ἴ. τοῦ τῆς 1192 
τούτῳ ἴ. τούτων 1 246 
τυγχάνοντες ἔ. -άνουσιν 405 Ὁ 
τύπος ἴ. τύπον 1111 
τῷ ἴ. τῶν ΤΙ 401 
τῶν δικαίων ἔ,. τῷ δικαίῳ “06 ἢ 
τῶν λόγων {. τοῦ λόγου 1 200 
τῶν περί ἔ. ὧνπερ 5108 
ὑμᾶς ἴ. ἡμᾶς ὅτ2 Ὁ 
ὑμῖν ἔ. ἡμῖν 546 Ὁ 
ὑπέρπλουτος ἴ. πλοῦτος 5628 
ὑπό [. ἀπό κόρ Α,1 14 
ὑπό ἴ. ὑπέρ 1 1338 
φαίνηται ἔ. φανεῖται 501 Ὁ 
φαίνονται ἴ. λέγοντες 1 238 
φαίνονται ἴ. φύονται 5520 Β 
φήσεις ἴ. φήσει 1Ι| 43 
φήσομεν ἔ. ἀφήσομεν 1 302 
ψυχῆς ἔ. τύχης 1| 409 
ὧδε [. ὡς δέ 1 04 
ᾧ- διανοίας ἔ. ἧἡ---διανοίᾳ ,.56 
ᾧ ἴ. ὧν 1 46 
ὡμολογῆσθαι ἔ. ὁμολογεῖσθαι 1 298 
ὡς ἢ. ἕως 1 212 

ΜοίδρΠοΥϑ :---ἰπ αυργαίδίοη οἵ πιείαρ ΠοΥ5 
{γα ηΕΠΥ δἀεα Ὀγ Ρ]αίο 451 Β, 555 Ὁ, 
220, 374... ΒΟΥ ΑἹ ΤΟΊ ΧΕ. οὗὨ 
τηθίδα Πποῖβ 3050, 527 Ὁ: Παρ ΠΟΥ5 
ΒΟΠΊΘ ἸΤη65 βιισραϑίθα ὈΥ βιὈ]εοῖ ἀπά ϑὺ 
αἰβουββίοι. 3086 

ΜείαρῃοΥβ ἀπ σου ραυίβοηβ, ΟΧα ΠῚ Ρ]65 οὗ, 
ἴῃ ἴῃς Δ ε. :---ἴη6. Ρα]4-βαᾶάβα {{ΠΚῸῚ 
405 Ε, ἴπΠπΠπ6 οἰδίθυῃ οἱ ἀθβῖτα 578 Α, ἴῃ 6 
οἰΐα 6] οἱ {πὸ 501} 560 Β ἢϊ., (ῃς. ἀτοηεο- 

οἰΖεη απα ἀγοηθ- ἀδϑῖτες 5520 ἢ, 5548, 
1Π6 [δαϑί οὗ γβαϑοῃ 354, 3528, 4584, 
571 Ὁ, {πε ἰοοά οἵ 501] 410 Ε, 571 Ὁ, 
ἴῃς Πουβε οἵ [ἰὸ 328 Ε, {πεῈὶ Ἰεαάβθῃ 
νεϊρηῖς οἵ θεοοπηῖησ 510 Α, Β, {πε Ἰομοὶν 
τῆδη ἀτποηρ 11 Ὀεαβίβ 406 Ὁ: τηείδ- 
ῬΒοΙ5 ἃπα σοπιρδυίβοηβ ἴδε ἰτΟΠῚ 
ἀστϊοα]ατα 5508; ἴτοιὴ [Π6 Ὀδἢ 34. Ὁ, 
ἴῃς Ῥεβ 3654, θεεῆϊνεθ 5208, 55:0, 
5ό4 Ε, ὈοάΙν ἀείουτη! τυ 405 Ὁ, ὈΟΑΠΥ 
5156 οἵ Ὀεαβίβ 586 Α, Β, ὈΟϊΔΗΥ͂ 407 Β, 
ἃ Ὀτεαϊς ναῖε συγερὶ ἄονη ὈΥ ἃ Ποοά 
4026, α Ὀγεραϊηρ-Βἰπα 450 Ὁ ἔ., «60 Ε; 
ἔγοιη [ῃ6 σμαβα 4108, 432 Β, Ὁ, 472 Ὁ, 
4846, 5209Ε, ΟΠ γθη 5 Ὀεμπανίουν 6 ἢ 
ματὶ ὅοᾳ Ὁ, οἸπηθίησ ἃ 1] 568 Ο, 
σοΙουτα 585. 4, οοπβεογαίεα Πογὰβ. οἵ 
οαΐ16 4086; ΠῸΠι Ι)αβήδ]πϑ᾽ βίδίαεβ 
5320 }Ὁ, ἃ ἀερατιεα 5011 5584, ἃ ἀϊββαξεά 
ῬοΩγ 556 Ε, α αἰνίἠφβα 1ἴπ6 500 Ὁ ἤδ,, 
ἀταινῖηρ ἃ οἴτοϊα 4524., ἀγείηρ 420 Ὁ-- 
4304; ἴοῖὰ {πε [δεαϊησ οἵ ομ]άγθῃ 
3458; ἴτοιὴ ναγίοιιβ πᾶς οἵ σϑιηὴξβ 
422 5. Ε, 4870, 5210, {ΠῈ σβῖηδβ δὲ 
ΟἸγΡρῖα “465 Ὁ, Ἑ, 804.Α, “ὅ21 6, Ὁ, 
ΑἸαπους οὗ {πὸ 5665 ὅτι Ο-ἙἜ; ἴτοσῃ ἃ 
Ποδα]α Πα ΟΥ ῬΓΟΠΙΟΠίοιυυ 445 Ὁ, ΠΟΥ565 
ονεῖτ-αἀγίνεη ὅτ3 Ο; ἤοπι Ἰπᾶρσίηρσ ἴῃ 
ἀταιϊηαίῖς σοπίθϑιβ 580.4,8Β; ἴτοιη ἰαν- 

οουγίβ 4518, Πραίοηβ 583 Β, Ἰοοδ] ΠΥ 
584 Ὁ ἢ, 586 Α, Β; Πομι ΙΩΔΙΠΑΡΕ 
4008, 4056, 4064, 5466, ἃ τηδβίεγ 
84 Πὶβ 5ἴανεβ 578 Ε, τη ΘΠ] [105 
534 Ὁ, Τηϊδὶς 4324, 441 Ε, 442 Α, 
443 Ὁ, 531}, 532 Α, ΤηγΞίΕ 165 δύο ᾿, Ἐ; 
το μανίσαίίϊοη 487 Ε--488 Ε (188 
5ῃ1]ρ οὗ 5ἴαίε), 5516; ἴτοπὶ {πΠ6 ου- 
τυβηΐησ γανε 473 Ο, 11 861 4]., [Πε 
ΟΥεγ οὗ σιοδβίβ αἱ 8 0]6 336 6, οτβηίαὶ 
Βονευε ΠΥ 552 Ὁ, Ὁ, Οτρῆϊο Ὀε]εῖβ 
533 Ὁ, 546 Α,8Β; ΠΌΠΙ Ραϊπιηρ 4206, 
501 Α--Ο, Π 19, Ρυτρίηρσ οΥ Ρυτχγίησ 
5527 Ὁ; ἴτοτη {Π6 σϑοὶς 5318, γε Πα] Ἰησ 
ἃ ἤτα 527 Ὁ; ἔτοτι [Π6 56416 οὗ ἃ θβ]αποα 
550 Ε, ἴΠ6 5!) ερῃοσα δπα 15 ἄορ 4406, 
[η6 Ξῃπερμειά δῃα ἢΐβ 5ῃεερ 343 Α ἢ, 
ΒΠΙΡ ΤΘΟΚ 553 Β, 5ῃοοίϊηρ αἵ ἃ πηᾶγκ᾽ 
5106, ἴΠ6 βίασε 4516, 5548, ἃ 5ἴγευη 
αϊνογίεα ΠῸΠπι 115 σμδηποὶ 485 Ὁ, ἃ 
βίσθδῃ) σγονίηρ ᾿ηἴο ἃ ἰοιγαηΐ 424 Ὁ, 
1ῃ6 ϑὰπ 5ού Ε ἢϊ., ἃ Ξιρροβιεουὰ5. σμΠα 
537Ὲ ἢ; ἴτοσὰ {πΠ6 ππ|{Υ οὗ {πΠ6 παμπδη 
οΥραηΐίβιῃη 4626; ἔἴϊοπὶ ἃ νατϊθραίοα 
βαγιηθηΐ 5576; ἔγοη ψγαυίαγα 4.40 Ε, 
5346, νγεγθινοῖνε 565 ἢ, Ε, γαίῃ 

5448, 5838 
ΜΊΔαΪΕ :-τ-οῦ Ρείβοπαὶ ἰηίεγαδί 330 Ὁ, 

421Ὲ, 467, 5468: τϑοϊρίοοαὶ 500 Β, 
540 Ὁ: ἀϑια] ἴῃ νευῦ5 ἀδηοίίηρ οτραηῖὶσ 
δοίίοη 408 Α: (ῃς 5Ξαιὴβ τούτὴ (κατα- 
στήσονται) υϑοα ὈοΙ 45 τη 416 δά 
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Ὧ5 Ῥαββδίνα 546 Ὁ: τηϊά 416 ἴῃ βεῆβα οὗ 
δοῖϊνε 563 Ὁ, 5748 

“Μιχεα’ σοπάϊτίομαὶ βεηίθεησοβ 1 269, 
585Ρι.., ὅ216 

Μοοάβ, ἰγγαρσιϊαυ βεάπεποθ οὔ: ἰἱπά. 
ὙΠΕΥΘ ορί. νου 6 πιοῦε ὙΘΡΊ]ΑΓ 
3374: ορί. σγεσα ἱπᾶ. 15. ὑϑι8] ὅσο Ε: 
ορί. ἴῃ πα] οἴαιιβε ἀβρεπάϊηρ οα ρτε- 
βϑηΐ ἴβη88 4106: αο.Ἴη ο7. οὖ, ἀδθρεπά- 
ΠΡ ΟΠ ῬὈΓΠΠΑΓΤΥ ἴθηθ8 361 6, 400 Α, Ὁ. 
568 αἰθὸ ὑφέῥαξένε, «δφε7εγιείζος 

Ν 

Νεραίϊνεβ. 566 Τηάδχ 1 ππηάογ {Π6 ναυΐοιιβ 
ποραΐνο5 

Νοτηϊηαίῖνα νυ Ἱ ἢ Ἰηἴ. Ἰησίθαα οὗ δοο. ψΊ ἢ 
ἴηΐ, ἴῃ Μ858 616 Β 

ΝΠΙΡΕΥ. 866 Οὐλεογαῖ, Ζδείαί, «δ Ἴγριεία), 
ίμγαὶ 

Ο 

Οπλἰββίοη :--τ-οῦ πα οἵ ἔνο σογγεϊαίηρ 
1Ιάεαβ (ἢ μεταξύ ἀπά [Πς 116) 408 Α, 
οὗ. ρ188Ε: οἵ σοπηβοίίηρ μαγίϊοϊθ, [Ὸσ 
ἀτατηδίϊς εδἤξοί, 85 ἴῃ πολεμήσομεν τὸ 
μετὰ τοῦτο; 373 ῈἙ, 4326, 5826 

Ορίεξϊνε :--τοῦ ῥγδγεῖ, ἴῃ ΗΟΥΊΕΥ 2018: 
1ῃ ΤΕ]. οἰαιιβαβ 403 Β: ἴῃ ογαΐζζο οὐϊχηα 
2616, 3938, 4τ6 6, 466 Α, 515 Ὁ, 5444: 
αἀππου]ς τιδεὲ οὗ 2608: ορί. σουγαρίθα 
ἰηΐο π΄. 1 313, 514, 515, 5444; ἀἋο. 
1ηἴο 5110]. 11 92 

ΟΥ̓δοι]δι βίυγ]ὲ 586 8Β 
Ογαέξίο οὐϊίφια :--- 5 γα παΐθ οἰαιιβαβ ἴῃ, 

ἰαἰκίηρ δοο. 8Πη64 πη. 402 Ο, 511 Ε: ΟΠΕΥ͂ 
ποίαθννουίῃν οα565 οὗ 3608, 5646, 569 Α, 
όι4 τ, Ὁ 

Οτάεγ οἵ ΝΥ οσάβ :---ἴϊ 468 : ἴὴ {π6 ορβηϊηρ 
οὗ 6 Δε. 3274: δ5 δὴ εἰετηεηΐ οἵ 
ὕψος 5608, ", 5733, θ. ϑεὲα αἶἷἶβο 
Ολίασηητς, γεγόῥαίο) 

Ρ 

ῬΔΙΟΑΥ͂ απ (ῃ6 π|κ6ὲ 3444, 4058 
Ῥαιοποιηδβῖα. 366 χα σβρογάαες εἴο. 
ῬδυορΙ 6 :---ιιπευβίοοα ΠΌμη ργεοθάϊησ 
ψεῦ 576 Αα: υϑεά ἴῃ ρίαος οἵ ἢπϊῖΐε 
νΕΙΡ 5101, 5314, οἷ, 511 Α: σοογα!ϊηδ- 
τίοι οὗ Ῥαυίο!ρ 85 465 Ὁ: βΒιθογαϊηδίίοι 
οἵ 4ο. 366 Α, 3094: 4424, 517 Ὁ, 5538: 
Ῥοβιτοη οὗ, ἴῃΏ τῶν ἐν ταῖς τοιαύταις 
συνουσίαις ἡδονῶν ἀνειμένων 573.Α4 : Ρᾶτ- 
τὶοῖρ]ς νι διά ἴῃ μας οὗ ἰηξ. ψ ἢ διά 
3468: ἀἋο. ΨΙ καίτοι 5111», 11 81: 
ἀο. νὰ νομίζειν 5208: Ργαδβεπί ρατγί. 
ἴο Ἔχρυῦθββ Βα [4] δοίϊοη 320 Α, 40. ἴο 
ΘΧΡΥΘ655 5: Π}}] Δ Πθοῖ5 δοίίοῃ 3754, 40. 

ΤΣ ΨΩ: 

ἴῃ ἀθβου ἷηρ ἃ βοθὴβ 4884: ππηροτγίεοϊ 
Ῥαγί. 400, 543 Ὁ : 80ΥΓ. ΡΑγέ. ἴῃ βΠ ΟΠ 
56η586 520 Ὁ: σοΟΥΠΙρίοη οἱἨὨἁ ρδυίοἱ ρ] 65 
Ϊῃ Μ58, 566 ““ογΖεξ ζρζισο, ΖΦ μάϊ47,6 ἐδϑῖσδ 

Ῥατγίϊο]εβ. 566 [πάρχ 1, ππάου ἔπε ςβονεσαὶ 
Ῥδυίιο] 65 

Ῥαββῖνβ νοῖςβ, ποίθυνουίῃυ τι565 οὗ 337, 
11 269, 581Εὶ 

“ γ 7 γ Ὁ 2ΩἼ47)2 ἐγιοθγεήτι7ε  ]αίογιῖς 5.28 Ἑ, 
5398 

ῬεσρΡἢγαβῖβ Ὑγ ἢ Ραγίϊοῖρ]6 ἀπά οορι]α ἴῃ 
Ῥίασα οἵ ἤπια νει 2318 

Ῥευβοῃ!Ποδίοη :---ο εἶδος 434 Ὁ, οὗ ἐρώ- 
Τημα 538 Ὁ, οἵ λόγος 4314, 4618, 
5034, 5118 

ΡΙαΐο οἢ ἃ [βαίυγα οἵ Πῖ5 οὐνῃ βίγ]ε 408 Ε: 
4ο., οἡ {Π6 5ΐγ}]6 οἵ ᾿βοογαίθβ δηα ἢ15 
560Π00], 10. 

. ῬΙεοηαθηη. 566. Δεζιιααιεν 
ῬΙΌΤΑΙ] ΠυΠΉΌΘΓ :--Ρ] γα] οἵ αρϑίταςϊ ποιηβ 

373 Ὁ, 5118. 866 4150 Οσγιεογζιαῖ 
ῬοβίῖοΑ] εἰθπηθηίβ ἴῃ {Πα ϑίγ]ε οἵ Ῥ]αΐο :-- 

Ῥορίϊοδὶ νγογάβ δη 4] ρῃγαβαβ 420, 460 Ὁ 
(ἢ ταί. ἰο Ἡουηθ) 540. Α, 548 Α, 
5509 Ὁ, 565 Ε,: 573 Ὁ: ὈῬοεδίϊοδὶ {1565 
οἵ ψογάβ, ροείϊοδὶ σοηβίχπιοίίοπς. εἴς. 
4730, Ἑ, 4926, 565 Ε, 615 Ὁ. 866 δἴ50 
Ἵγέϊείε, Ογαΐογ' ο7 ΤΠ ογαῖς, ἀγέληι εἴς. 

Ῥοείσυν, ταρτηθηΐβ οἱ, εἰηρεααβα ἴπ 1Π6 

Δ οῤ. 388 Ὁ (9), 457 Β, 458 Ὁ (ἢ), 460 Ε, 
460, 494 Ὁ, 5474, 5409}, οἵ. 617 Β 

ῬΓΕΡΟΒΙ [ΟΠ :---ἀγορρΡεα ἴῃ σερεαίπρο ἰάδα 
. ΟὗἩ φΟΠΡΟΙΠΩ γψεγῦ (6.5. ἐξαμαρτάνειν---- 

ἁμαρτάνειν) 5336 Ἑ, 4524, 5334, οἵ, 
όοϑαΑ: ἴογοβ οὗ, σαυυεα οἢ ΠΌΤ ΟΠ6 
Βεηΐθῃσβ ἴο' ΔΠΟΙΠΘΥ 428, ρΡεῦπαρϑ 
ἴγοιη μα ψγνοσῇ ἴο δποίμει (ξυμ- μαχίαν 
τε καὶ φιλονικίαν) 5554, οὗ. 5ᾳύό α: 
Ἰ4Ἰοπ αἰ! α}}ν οτηϊ6α, 45 ἴῃ ἐν ἅπασιν 
οἷς ἔστι 402 Α, 373 Ἑ, 4214, 526 Ὁ, 
526 Α: ἀἋο. ἴπ 51Π}1}165 ψ] ἢ ὡς, ὥσπερ 
ΔΠ6 [Π6 Π|ὸ (6... ὡς περὶ μητρὸς τῆς 
χώρας) 553 Β, 414 4]. : Οἴδοι σᾶ565 οὗ 
ΟΠ ἰβϑίοη 303 Β (τῶν ἐν ᾿Ιθάκῃ καὶ ὅλῃ 
᾿Οδυσσείᾳ παθημάτων), 5526 Ὁ: τερεῖϊ- 
τίοη οἵ 305 Ὁ, 618 Α : πϑεα νν] ἢ δανουθ5 
(μέχρι δεῦρο εἰς.) 586 Α, 5109 Α, Β, 
11 181 

ῬΥΘΡΟΒΙΓΙΟΏ5, νΔΎΊΟῖι5, ΓΘ ΠΠΑ 5. ΟἹ :--ὀἰ π ὁ 
3658, σοππιβεα ψΊ ὑπό 3616 : διά 1 ἢ 
δια. Φ67.525 διά νυ] σοη. 11 809 η. τ; διά 
ΙΓ δοο. 4194, 4668, 5628 ; ΜΙ ρεη. 
(πῃ διὰ πάντων ἀγών) 11 815; διά ἀηὰ ἀςο. 
οοΟηΠιβϑα νυ διά ἀηα σε. 562 Β, 61Ο Ὁ: 
εἰς Ξε 1η τεβϑρβοΐ οἵ, “ψ σαί. ἴο,᾿ 45 ἴῃ 
τέλεος εἰς 300 Ε, 405 Β, όοο Α; εἰς 1 
ἃοο. ππαογβίοοα, 580: ἐν 1π ἐν ἑαυτοῦ 
Δ Π4 ἐν ἑαυτῷ 574, ἴῃ πεττεία ἐν λόγοις 
4870, ἴῃ ἐν φαρμάκου εἴδει 378 Ὁ: ἐπί 
ψ ἢ σθη. 85 ἰῃ ἐπ᾽ ἐμοῦ -Ξ “ἴῃ ΠΥΥ σαβ6᾽ 
4754, 524Ε 4]., 45 ἴῃ τοὺς ἐπὶ τῶν 
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πραγμάτων 4608; ΜΠ ἀαΐ. 342. Α, 
3748, 455Ε, 4626 (λέγειν τι ἐπί τινι, 
οἵ. 470 Β); ΜΠ δος. ἃ5 ἴῃ ἐπὶ πάντας 
4014, 5ο86; ἴοτοε οἔ ἐπί ἴῃ οοτηροιπηά 
γεγῸ5 372 Β: κατά ἴῃ σοπιροιηα νεγὉ5 
401Ε, ύογ6: μετά 560}: παρά “ἢ 
αδϊ. 420Ε; ὙΠῸ δρο. ΤΙ ΤΊ, 5144: 
περί 360 Ὁ (ὁ περὶ τοῦ τοιούτου λόγου 
λέγων). 565 ς (ἀγῶνες περὶ ἀλλήλων), 
ΔΠΑΞΙΓΟΡΠΕ οὗ 4790 Ὁ, 531 8, οἴζξβῃ βεραᾶ- 
γαῖθα ΠΠΟΏῚ ἰῖ5 ποι 5086 ; ΨΠῈ ἃοο. 
527 Ὁ: πρός ΜΙ ἀαΐ. ἴῃ γίγνεσθαι ΟΥ̓ 
εἶναι πρός τινι ὅο4 Ὁ, 567 Α; ΝΠ δοα. 
Ξε σαὶ ἃ5 ἴῃ καῖ 7107, 1771 545 Β5 ἴῃ ΠΤ Π510 4] 
56η56 (πρὸς αὐλὸν λακεῖν εἴς.) 307 Β, ἴῃ 
τῆς Ρῆγαϑβε τίθεσθαι τὰ ὅπλα πρός 440Ε ; 
ἴογεθ οἵ πρός ἴῃ σοιηροι πα νε 5 375 Ε, 
521; ἀνθ! πρός 5590: σύν τάγε 
ἴῃ Ατἰς, δε ΡΥ Ρ]αίο ἴῃ τηοάδὶ] 
Ῥῆταβθθ, Οὐ'. ἴο ἀεδποίς ἱπίϊπηαῖθ οοι- 
πδχίοῃ, ΘϑρθοίαΠ]}ν ἴῃ εἰθναίεα ραββϑαρσοβ 
424 Ὁ, διϑ8οσ: ὑπέρ ἴῃ 5εηβ8 οἵ περί 
367 Α, 414Ε: ὑπό ἴῃ ὑπὸ γῆς 414 Ὁ, ἴῃ 
ὑπὸ χάριτος αὐξάνεται 528 ; ΜΙ ἃοο. 

ποϊεξα ἴῃ ἱπάθχ 1 ὑπάσυ ης6 Πεαάϊηρβ 
οὗ [Π6 βενεσαὶ ργσβροβίοη5 

Ῥγεβεηξ ἴβηβε :---οῦ Πα Ιϊ8] δοίϊοπ 330, 
250: ἰηϊγοάιιοεβ ἃ βισσθββίοη οἱ ῥῖο- 
ἴπγα5 372 Ὁ: ϑ8α ἴῃ ΄αποίϊησ ἴοι ἃ 
Ροδὶ 407 Α: ῥΡΊβθβ. σουγιρίεα ᾿ἰηΐο ἔπ. 
4οϑ Ο, 591: ΡΓ65. 510]. οογγυρίεά ᾿ἱπίο 
ΔΟΥ. 5110]. 574 Ὁ 

Ῥτόο]5 οἡ {ΠῸ βίγ]8 οἵ Ρ]αἴο 545 Ὁ, 595 Β; 
6ιγ0 

ῬτοΠοιι5 :---ϑοπ 65 564 ναρΈΕ]Υ, 
μιμοῦ ἀεδῆπηϊία απίθοεάθης 536 Α, 
543, 5409 ", 558Ε: Δπᾶρμουῖο Ρῥτο- 
πο Ὑν] ἢ απιθοθάθπί τοηιοΐα οδϑὃ Β, 
6ο5 Ο, οἵ. ξο3 Ε: 5ιρεγῆἤμποιβ ἀπαρπουῖς 

375 Ε, 4284, 4308, 477 Ὁ, οἴ. 558 Α: 
σομ Ιπαῖΐο. οἱ ἀϊγοοῖ απὰ ἰμάϊγθοῖ 
Ἰπιθυσοσ. ῬΥΟΠΟΙΠ5 (α5 1 ποῖα δ᾽ ὁποίου 
βίου) 348 Β, 400 Α, 414, 5788 : 5ιρεῦ- 
ἤιιοιιθ ῬΕΙΒΟΠΆΙ Ρτοποιη δἰίθσ. οἶμαι 
4008: τεῆεχίνε οὐηϊτεα 3368, 3098: 
το]αιῖνε ρσγοόποῖῃ ἰαΐα ἴῃ βθηίθηοθ 300 Β, 
3006, 4256: ἅο., [0]Ἱοννεά ὈΥ Ὧπαᾶ- 
Ῥδοτῖὶς οὐ ἀεπιοηβίγαςινα νυ βατὴδ τε. 

3578, 305), 5444. 866 8150 “2γας- 
ἐΐογε, ἀπ ἴῃς ᾿παϊνι πα} Ργοποιῃβ. ἴῃ 
Ιπ6Χ 1 

348 Ὁ, 4308 (ὑπὸ τὸ βόρειον τεῖχοϑ) ; 
ἴογτοβ οἵ ὑπό 'π σοπηροιηα να 5. 372 Ὁ, 
573 6. ϑοιῆβ [ἀϊοπιαιϊίς ἀϑαραθ ΔΓ 

ΗΕ 

Ἐεδάϊηρβ δἀορίεά ἴῃ [με ἴαχε οὗ {Ππ|5 εἀϊιῖοπ, αξ ποῖ θα παά ἴῃ δὴν οἵ [Π6 οοΙ]]αἰ θα Μ55 
οὗ [ῃ6 ΛεῤιώόΖέε :---- 

“εαα γι αὐοῤῥεα Αεααϊτη ὁ Φαγίς ἡ 

Ι. 3232 ἐμποιήσας (ϑ΄οπηεϊάετ) ἐμποιῆσαι 
337 Ε αὐτῷ [εἴη] (ΒτΕΙη1) αὐτῷ εἴη 
3408 οὐδὲ τῆς «πράξεως τῆς: δι- οὐδὲ τῆς δικαίας 

καίας (Αἀ απ) 
3588 οἷόν τε τι (ΑἀΔ1})} τί ὄν τε 

3594 δοκεῖν (Α50) δοκεῖ 
βότο ἀπ᾽ (ΕἸι56 15) ὑπ᾽ 
364. περὶ (Μααν! ρ) πέρι 

».,γ,, ἄδοντες (Μιυτγες 5) διδόντες 
377 Β τύπον (Η. ΕἸοΠαγα5) τύπος 

ποιεῖ ὡς οἴεται 
ὀδύρεσθαι, φέρειν 

[Π1 287 6 ποιεῖ (Η 6:2) 
387 Ε ὀδύρεται, φέρει (ϑ14]]Ὀ4 1) 
388 Ο ὅ τέ (1,εαῇ) ὅτε 
200 παρὰ πλέαι (Αἀατη) παραπλεῖαι 
301 Ε οἱ Ζηνὸς (ΒεἸκ]κ«61) Ζηνὸς 
302 Β ξητοῦμεν (1410) ἐζητοῦμεν 
396 Ε ἁπλῆς διηγήσεως (Α΄Δ1}) ἄλλης διηγήσεως 
308.Α οὔτ᾽ (ΑΔ απ) οὐκ 
401 α τις προσβάλῃ (Δάαπι) τι προσβάλῃ 
407 α ἔφην (Αἀατῃ) ἔφη 
407 Ε ὅτι τοιοῦτος ἣν" καὶ οἱ παῖδες καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ ὅτι τοιοῦτος ἦν 

αὐτοῦ (ϑ΄οΠῃηε] 461) 
410} μεταχειρίζονται ((Δα]6}) μεταχειριεῖται 
4τὸ αὶ ἀμφοτέρα (ϑοΠποι6ι) ἀμφότερα 
412 Ὁ καὶ ἐκείνου (Ἡ ΕΥτΠΔΠΠ) καὶ ὅταν μάλιστα ἐκείνου 

Ιν 428  βουλευομένην (Η εἰπά οὐ) βουλευομένη 

Ἂν ΤΙ, 34 



ΥΙ 

Ψ 

ΝΠ 
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εααϊΐγρ αὐοῤέδα 

ὅντιν᾽ ἂν (Α5:) 
αὐτῆς (ΑἀΔπ:)) 
μόνιμον (ϑιοθαειι5) 
παισὶ (Η. ΜγοΙὴ 
μετρίῳ (Η. ἘΓΟΠαΓα5) 
ἰοῦ ἰοῦ (Αἀδτη) 
ἂν ἀλλήλοις (Βαϊίετ) 
ἑνὶ λόγῳ ((ογηδ 5) 
πράττει (Α51) 
ἐγγίγνηται (Θοπηεοίἀοη) 
ἦ (Α50 
προστατήσετον (ΒΕ[κΙκ 61) 
ὠφέλει (Α50) 
ἰατρικὸν (ΑἀΔτη) 
γελοίου (1. ἃ. 5. Θομπείαευ) 
ἡγούμεθα (Αἀδαιη) 
δεῖ εἶναι (ΑἀΔΠ}) 
ἀφήσομεν (56 Ὀἰιι5) 
μηδὲ ὃν ((οΡει) 
τῷ αὐτῷ (ΝΥ γιίεη 4.) 
ἑλοῦσι (7. ναῃ 1,Θθανγεη) 
αὐτὴν τὴν ((. Θομπηλα 1) 
δοξάζει (Αἀ 41) 
ἑκάστας (νὰ Ῥυϊηβίθσου) 
παισὶν (46 (ἀΘετ) 
κατηκόῳ (ϑΟΠ]ΕΙ θη Πα) 
τ᾽ οὐ (Βαϊζετ) 
φήσει (ΑἀΔ1}) 
ἕπεται καὶ νεανικοί τε καὶ 

μεγαλοπρεπεῖς τὰς διανοίας 
(Δα δπι) 

»» φύεσθαι (Αἄδτι) 

ἄθλοις (Οτε1}1) 
ἔφη (Α5:) 
καὶ (Αἀ4π|) 
γιγνωσκομένην (Αἀδτη) 
ἕτερον (Α50) 
αὐτοῦ (ΗἸἸ5οΠ]ρσ) 
ἂν ἀνάπλεως (Βαϊζε1) 
καὶ ἀποκτιννύναι, ἀποκτείνειαν 

ἂν (Αἀ Δι) 
ὁρμᾶν (Α51) 
ἔτι ἀδυναμία (Ταγη]1ο 115) 
δεῖ (Ὁ ΕἸΟΙΠι5) 
εἱκοσιετῶν (ϑοΠ πε! δι) 
τὼ δ᾽ αὖ, τὸ (ϑοΠπεϊα ει) 
κεκτημένη (ΒΕΚΚΕτΥ, ἢ νν ἢ Ὁ) 
ὁτουοῦν (ὃ ΕἼ οἰ Πιι5) 
ἀνάγκῃ (Α50 
ἐστησάτο καὶ ἐτίμα μάλιστα. 

Εὖ (Ξϑομπει θυ) 
5508 ὀλιγαρχίας --- δημοκρατίαν 

(Δαδι) 
ὃ (Δαἀδιῃ) 
βλίττειν (Αἀδιη) 
καὶ τὰ (Βαϊΐεη) 
ἔφην ἐγώ (ΔΑἀδιῃ) 

Β5Ο4Α 
504Ε 

5078 
5088Ὲ 
5108Β 
5148 

516 Ε 
Β174Α 

5314 
582 
5334 
5378 
5478 
5478 
5510 
5510 
5548 

5628 
5648 
568 Ὁ 
5688 

Αἰδασίγρ οΥ δ αγές Α 

ὅντινα 
αὐτὴν 
νόμιμον 
πᾶσι 
μετρίως 
ἰοὺ ἰοὺ 
ἀλλήλοις 
ἐν ὀλίγῳ 
πράττοι 
ἐγγένηται 
εἰ 
προστήσετον 
ὠφελεῖ 
ἰατρικὴν τὴν ψυχὴν ὄντα 
γελοίου σοφίας 
ἡγούμεθα εἶναι 
δεῖ 

- φήσομεν 
μηδέ γ᾽ ἕν (μηδὲ γ᾽ ἕν ΑΞ) 
τὸ αὐτὸ 
θέλουσι 
τὴν αὐτὴν 
δοξάζειν 
ἕκαστος 
πᾶσιν 
κατήκοοι 
τοι 
φήσειν 
ἕπεται 

«φύεσθαι καὶ νεανικοί τε καὶ μεγαλοπρεπεῖς 
τὰς διανοίας 

ἄλλοις 
ἔφη, ἄξιον τὸ διάνοημα 
κατ᾽ 
γιγνωσκομένης 
ἕτερον τὸ 
αὐτοὺς 
ἀνάπλεως 
καὶ ἀποκτείνειν, ἀποκτιννύναι ἂν 

ὁρμᾷ 
ἐπ᾽ ἀδυναμίᾳ 
ὃ 
εἴκοσι ἐτῶν 
τὸ δ᾽ αὐτὸ 
κεκτημένην 
ὁτουοῦν ἤ τινος 
ἀνάγκη 
ἐστήσατο. Καὶ ἔτι μάλιστα εὖ 

ὀλιγαρχικῆς---δημοκρατικήν 

οὗ 
βλίττει 

τὰ 

ἔφην δ᾽ ἐγώ 



Κ144.:} 1.) ,75-- Κὰ 

Μεαάϊγιρ ααοῤίοα 

ΙΧ 577 Ὁ ἁνὴρ ((διῃρὈε}}) 
578 6 τὼ τοιούτω (Αἀδι) 
580 Ὁ δὲ ἰδὲ (Α 441) 
581 Ὁ τί οἰώμεθα ((ταβετ) 
854 τὸ ἄλυπον οὕτω πρὸς λύπην 

(3. ] δἰ υτηδο θυ) 
585 6 ἀεὶ ἀνομοίου (Α΄ἀδτη) 

.» ἡ ἐπιστήμης (ΑἀδΔπι) 
588.Α πλέον (Αἀδτη) 
591 Ὁ φανεῖται (14}}}] 1 Πτ|5) 

Χ ὄοον ὀνινάναι (Μαί(Π18) 
όο5ο ἦν (Α50) 
ὅος Ὁ ἰατρικῇ θρηνῳδίαν (ϑιοὈαει5) 

οὔ ο ἂν (ϑοΠ πεῖ οτ) 
6ο Β λίαν (Η εὐνγεγά6ῃ) 

.»,( κράτων (Αἀδιη) 
ὅοϑ α ἀκροασόμεθα (Αἀατη) 
όιοα ὀρθότατα (ϑ΄εΡΠαπι5) 
όι5 α αὐτόχειρος (Α 51) 

Ἐδουγγεποα οὗ {πε βαπὶα οτά αἱ {Π6 επὰ 
οὗ ἔννο βισοεββῖνα οἰδιιβεβ (6.5. εἶναι,--- 
εἶναι) 518 8, 5118, 6144, 6218 

Βεαμππάδπου, ρῥ]θοπᾶβπη, ἔμ] π655 οἵ ἐχ- 
Ργεβϑίοη εἰς. [εαΐαγαβ οὐ Ρ]αἴο᾽ 5 51}]8 :--- 

329, 337 Ὁ, 3394, 3416, 3584, 
374 Ὁ, 4210, 4320, 4340, 462 ς, 

472, 1 850, 486 ἢ, 4004, 505 Β, 

517 Α, 5344, 5558, 574 Ὁ, 580 Α, 
582, 587, ὅος Α, ότδ86 

Ἐερεεεϊομ οὗ ἃ νου, ᾿ῃ ΠΕ ΘΞΒΑΥΥ 601 Α. 
Θ66 αἷϑο [πᾶδρχ 1 ἔφη, ἢ δ᾽ ὅς, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ὡς 

ΒερΙϊθβ, ἱπαχασίπεβϑ ἴπ 405 Ε 4]., 408 ἢ, 

5118 
Ἐν βίομ, ἱπηρετγίεοϊ, ροββί]ς ᾿ηβίαποεϑ οὕ 

341 Ὁ, 4136, 549 Ὁ, 5584, οὗ. 1 818 ἢ. 
ἘΒγΓΠπ 45 δὴ εἰδεπηεηΐ οἵ ὕψος 560 8: 

ΞΟΠῚΘ ἰπϑίδηοσϑ οὗ, ἴπ Ρ]αζο᾽ 5 5:1} ]6 401 Ο; 
4324, 5450 {΄(, 560 8, Ὁ, Εν 573 Ὁ 

59 
Θδγοαϑίη 568 Α: ΕΧΡΙΟσβεα ὈΥ ραγί οὶ ρ αὶ 

ΔΡρροβιί(οῃ 498.Ὰ 
Θδτγα 474 0, Ε, 5298, Ο, 557Ε, 5584 
Θιρτηδίβιη 3090 Ὁ 
ΘΙΠ.116 ἰγεαίβα ἃ5 ἃ ὑβα] ν 5158Ε 
ΘΙΏΡΊΠΑΥ ΠῸΠΊΘΥ, σαπουῖο 586. οἵ 510 Ὁ, 

5804, Β.- 866 αἷβο Οὐηεογαά 
Θοιπηαᾶ δηβνευηρ ἴο 56η586. 3909 "Ὁ, 4324 
ΘΕ}16, ἴῃς, οἵ Ῥ]αῖο, ποῖ ἃ τῆείε σορυ οἵ 

[ῃ6 νευπδοιΐαῦ, Ὀπὲ ἃ ΠἰΘγαγν ἰαηρσπααρα 
3308: ἴταοθ5 οἵ ἃ ὑπίνεγϑαὶ βίυ]θ, ΟΥ 
ἀϊαϊοοὶ (κοινὴ διάλεκτοφ), ἴῃ ἴῃ6 ΠΠᾺ 
σεπίαγ, ἰὉ. 

ΒΡ] οί :-τοἤαηρε οὗ 4140, 4020: ἐαΐοέ {72 

Μεαάϊριρ᾽ οΥἹ αγῖς Α 

ἀνὴρ 
τῷ τοιούτῳ 
δεὶ δὲ 
ποιώμεθα 
πρὸς τὸ ἄλυπον οὕτω λύπην 

ἀεὶ ὁμοίου 
ἐπιστήμης 
πλείονι (Δ1 : Α3 πλεῖον) 
φαίνηται 
ὀνεῖναι (Α} : Α3 ὀνίναι) 

ῃ 
ἰατρικὴν καὶ θρηνῳδίαν (ἡ ΑἸ : ΑΞ ἰατρικὴν 

θρηνῳδίαν) 
ἂν 
δία 
κρατῶν 
αἰσθόμεθα 
ὀρθότατ᾽ ἂν 
αὐτόχειρας 

αγιίεργοσῖς 320 Ὁ, 580 Ὁ: ΒΡ} ]Π]εἃ ἔγομη 
ἃ σορπαίε ψγογὰ 3454 

ΘαΡ]αποῖῖνε :τταίτεσ εἰ 579 Ὁ: αἰΐεσ ὅς 

ὀοός: σονειπεα ὈΥ ὅταν ἴῃ ἃ Ῥγενίοιιβ 

βδηΐθμοδ 540 Ε: ϑβοιηθεϊπηεϑ. σου] πο 

ΜῈ αΐ. ᾿π4. αἴτει ὅπως 591 Ὁ: Ποῖ- 

ἰαΐοτγ, π᾿ 1ϑὲ ρείβοῃ 372: ἀ0. δἰτευ 

λέγε 4576: ἄο. ΜΊ ὡς ἔοικε 473 Β: 
5.0]. σοτγαρίοα ἱπίο ἱπά. Π| 412: ἀο. 
ἰπῖο ορί. 472}, 1Π| 68. 866 αἴ5ο Ἱπάεχ 1 

ὅπως, ὡς 
Θαρευ]αίίνε, ἰάϊοτηαίϊς α5ε οἵ 472 Ε 
ΘΥΠΩΠΙΘΕΙΥ ἴῃ διταηρθιηθηΐ οἵ ἀγρυμηεηῖβ 

3328. 8686 αἷδὸ ὑἠδαδηεμδ 

τ 

Ταιυίοϊορυ. ὅες κα ειὐμγακηον 
Τεϑηςεθ. 966 δ γέφοιζ ἐδγι56, με 76. ἐ67156 

εἴα: 
Τειτϊποίορυ, Ρ]αΐο᾽ 5 508 Ε, 533} 
Τταπϑίτοπ ἤοτα ἃ δου Υ οὐ ρατί οὗ {πε 

ἱπαϊνίάμαὶ το {π6 ἱπάϊνίάτια] Πϊπηβε] 
(ε.σ. ἡ--ὑπάρχει διανοίᾳ οἷόν τε οἴει 
τούτῳ) 486, 6ο6 8, οἴ. 573 Β, 6208 

ν 
ψεῖ :-τ ρθε οὗ 5108, 5158, 531Ὲ, 

5510, 5826, 585}, 566 4150 Οοῤπία, 
λέ: οταιϊεα τι ὥσπερ ἂν εἰ ἀπά {Π6 
{πὸ 368 Ὁ: οὔθ νεῖ βοπιθίϊπαθβ ἀοῈ5 
ἄοιθ]ς ἀπίγ 6.5. δοκεῖ 3348, 403 Α, 
φαίνεται 517, προσῆκον ἂν εἴη 5258: 

γε Ὁ ΒΡ ἰεα γοπὶ οορηαΐε Ποῖ 425 Β: 
Ροβίεἶνε βαρρι θα ἔγοπη πϑραϊῖνε νεῖ 

3748, οἵ. 5328,0 



ΜεΥθα 5 ἴῃ -έος ΠΕ ΠΑ Υ ΓΕΣ οὗ 400 Ρ, ἘΖ 
4210, 4608, 4676: σοῦ ν᾿ ἢ 
δεῖν 5354 

γνν 

Νγοιάβ, βΌΡΡΙΥ οἵ 475, 507 Ὁ, 508 ἢ, ἶ : 
580Ε, ὅτ: ΜΟΥ 5 ΞΌΡΡ] 16 ἔγοιῃ ρα ὥΖειρτηᾶ 3308, 348, 86ηὉ, 

τξ 
Ἅ 

“ἜΣ 

Ρ ΟΑΜΒΙΕΙΌΘΕ ; ΡΚΙΝΤΕῸ ΒΥ 1]. Β. ΡΕΑΟΕ, Μ.Δ4.) ΑἹ ΤῊΕΝ ὑΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΡΚΕΒ55. 
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Τὴ σϑρυῦθ]ΐος ἔς, 
Αἢ, 
γ.2. 




